
CMDI

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajas - Pará
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI
Fundo Municipal de Direitos do ldoso - FMDI

CNPJ: 29. I 59.273l000 l -65

EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO O2I2O23

RESOLUÇÃO CMD| 01/2023

O PRESIDENTE CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - CMDI - nos

Termos da Lei Municipal no 374120'15 de í7 de junho de 2015, alterada pela Lei 411116, de

18 de setembro de 2017 torna público o Chamamento Público para seleção e

financiamento de projetos que tenham por foco a política de atenção à Pessoa ldosa,

^ no município de Eldorado do Carajás/PA, por meio do Fundo Municipal de Direitos do

ldoso - FMDI.

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

Conselho Municipal de Direitos do ldoso - CMDI, 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.

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

celebração de Parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE ELDORADO DO

CARAJAS/PA, poT inteTmédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E

PROMOÇÃO SOCIAL, com Organizações da Sociedade Civil (OSC), 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 provenientes do Fundo

Municipal do ldoso às Organizações da Sociedade Civil (OSC), conforme condições

estabelecidas neste Edital.

1.2. Entende-se por propostas os projetos que abranjam atividades ou ações a serem

desenvolvidos em determinado período, limitado 20 (vinte) meses, e que envolvam

programas de promoção, proteção e defesa de direitos da pessoa idosa em conformidade

com as Políticas Nacional, Estadual e Municipal da Pessoal ldosa e Estatuto da Pessoa
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1.4. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observadas a ordem de classificação

e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos.

1.5. Serão selecionadas ate três propostas cujo teto financeiro não ultrapasse o valor de R$

439.939,50 (quatrocentos e trinta e nove reais novecentos e trinta e nove reais e cinquenta

centavos).

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

de pessoas idosas residentes no município de Eldorado do carajás, estado Pará.

2. OBJETO DO TERMO DE FOMENTO

2,1. O Termo de Fomento terá por objeto a concessão de apoio da administração

pública municipal para a êxêcução dê programas/projetos de:

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

física para o atendimento direto e específico da pessoa idosa desde que, demonstrada

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

como fim e sim como o meio indispensável para a realização do objeto da Parceria, 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 da pessoa idosa,

e reger-se-á de acordo com o princípio da impessoalidade normatizado pelo Artigo 37

da Constituição Federal;

c) Despesa de custeio ou material de consumo para o atendimento direto e especÍÍico

da pessoa idosa;
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í.3. O procedimento de seleção reger-se-á pelos termos da Lei no 13.019, de 31 de julho de

2014 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
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d) lnstalação e aquisição de bens e materiais permanentes necessários para execução

do objeto da Parceria conforme descrito no Plano de Trabalho, para o atendimento

direto e especíÍico da pessoa idosa;

f) Apoio a iniciativas que divulguem os direitos da pessoa idosa;

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

2.2. Objetivos específicos da parceria:

b) lmplementar, ampliar e fortalecer os programas e projetos em todas as políticas

públicas que atendem a pessoa idosa.

3.JUSTIFICATIVA

3.í. A população idosa do municÍpio de Eldorado do Carajás/PA já apresenta um acentuado

crescimento. Esse cenário aponta para a necessidade de políticas públicas de atenção aos

idosos, incentivando a criação de uma rede de suporte para o atendimento direto a essas

pessoas, de apoio às famÍlias e formação de profissionais, garantindo maior qualidade no

atendimento e na garantia de direitos da Pessoa ldosa.

inserção na vida socioeconômica, política e cultural do município; de colaborar com
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e) Atividades esportivas, culturais, de lazer e demais áreas de prevenção e proteção

aos direitos da pessoa idosa;

a) Garantir os direitos fundamentais da pessoa idosa conforme o E§tatuto do ldoso.

3.2. O Conselho Municipal de Direitos da Pessoa ldosa, instituído pela Lei Municipal no 374,

de 17 de junho de 2015, é responsável pela supervisão e a avaliação da Política Municipal

do ldoso, 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 do idoso, possibilitando sua plena
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Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, municipais, estaduais e federais no estudo dos

problemas do idoso, propondo medidas adequadas a sua solução; de sugerir, estimular e

apoiar ações que promovam a participação do idoso em todos os níveis de atividades

compatíveis com sua condição e de apoiar realizações concernentes ao idoso, promover

entendimentos e intercâmbios, em todos os níveis, com organizações afins.

3.3. O Fundo Municipal da Pessoa ldosa criado pela Lei Municipal no 374 de 2015,

instrumento de captação, repasse e aplicação de recursos destinados a propiciar suporte

financeiro para a implantação, manutenção, e desenvolvimento de planos, programas,

,.- projetos e ações voltadas às pessoas idosas no Município de Eldorado do Carajás/PA

3.4. A diversidade e dimensão dos problemas da população idosa impõem a busca de

convergências e atuação conjunta das várias áreas de governo e de organizações da

sociedade civil, pois, Só a parceria entre setores será capaz de diagnosticar os problemas

que atingem a população idosa e analisar as condições e capacidades disponíveis para

enfrentar esses problemas- Este princípio da complementaridade encontra-se explicitado no

artigo 46 do Estatuto do ldoso, segundo o qual "a política de atendimento ao idoso far'

s*á por meio do coniunto articulado de ações governamentais e não governamentais

da lJnião, dos EsÍados, do Distrito Federal e dos Municípios."

.- 3.5. Para a Prefeitura do Município de Eldorado do Carajás/PA, por meio do Conselho

Municipal de Direitos da Pessoa ldosa - CMDI, promover um envelhecimento ativo significa

oferecer à população com mais de 60 anos a proteção garantida pelo Estatuto do ldoso e a

oportunidade do convívio saudável em sociedade, o direito de demonstrar suas opiniões,

tomar decisões políticas, circular pela cidade, consumir arte e cultura, se relacionar, e ter

saúde física e mental. Com este intuito e acreditando na capacidade do terceiro setor,

realiza-se esta Chamada Pública.

4. REQU]SITOS PARA PART]CIPAçÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO E CELEBRAÇÃO
DO TERMO DE FOMENTO

4.1. São requisitos necessários à participação no processo de chamamento público e

posterior celebração de Termo de Fomento:
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a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e

finalidadesderelevânciapúblicaeSocial,bemcomocompatíveiscomoobjetode

instrumento a ser pactuado (art' 33, caput' inciso l' e art' 35' caput' inciso ll' da Lei

no 13.01g, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas

e as sociedades cooperativas (art' 33' §§ 2o e 30' Lei no 13 0'19' de 2014);

b) ser regida por normas de organização interna estatutária que prevejam

expressamenteque'emcasodedissoluçãodaentidade,orespectivopatrimônio

líquidoserátransferidoaoutrapessoajurídicadeigualnaturezaquepreenchaos

requisitos da Lei no 13.019, de 2O14, e cujo objeto social seia' preferencialmente' o

mesmodaentidadeextinta(art.33,caput,incisolll,Leino13.019,de20í4).Estão

dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades

cooperativas (art. 33, §§ 2" e 30, Lei n" 13'019' de2014');

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam' expressamente'

escrituraçãodeacordocomosprincípiosfundamentaisdecontabilidadeecomaS

NormasBrasileirasdecontabilidade(art.33,caput,incisolv'Leino13019'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

pelaSecretariadaReceitaFederaldoBrasil'combasenoCadastroNacionalda

PessoaJurídica-CNPJ(art.33,caput'incisoV'alÍnea"a"'daLeino13019'de
2014),

e) possuirexperiênciaprévianarealização,comefetividade'doobjetodaparceriaou

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'

incisolll,doDecretonoE'726,de2016(art.33,caput,incisoV,alínea..b,,,daLeino

13.019, de2O14,e art. 26, caput, inciso lll, do Decreto n" 8726' de 20'16);

f)possuirinstalaçõeseoutrascondiçõesmateriaisparaodesenvolvimentodoobjeto

da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou' alternativa
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mente, prever
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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"13'0í 9, de

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

^ 4.2. Somente serão ace itos os Projetos de OSCs - Organizações da Sociedade Civil,

devidamente registrados e atualizados no CMDI, 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 31 de julho de2014 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 fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os

seus sócios ou associados, 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 objetivo deste edital.

4.3. Para participar deste processo de chamamento Público, as oscs - organizações da

Sociedade Civil interessadas deverão encaminhar ofício listando toda a documentação em

anexo.

4.3.í. A apresentação do oíício de encaminhamento da documentação e do projeto deverá

conter, na seguinte ordem:
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PARTE í - DOCUMENTOS DE OUALIFTCAçÃO JURíDrcA' FISCAL E FINANCEIRA'

a)Documentodeldentidade'CPFecomprovantedeendereçoatualizadododirigente

da Entidade e do responsável pelo financeiro;

b) Cópia autenticada do Estatuto da Entidade e suas alterações;

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

d) Comprovante de inscrição no CNPJ;

e) Comprovante de endereço atualizâdo da Entidade;

f)CópiadoregistrodaoscnoConselhoMunicipaldeDireitosdoldoso,emplena
vigência.

g) Declaração, conforme modelo constante no Anexo lll - Declaração de Ciência e

Concordância:

h)DeclaraçãoassinadaportodososrepresentantesestatutáriosdaoSC'dequea

oSCnãoestáimpe(lidadecelebrarqualquermodalidadedeparceriacomórgãos
públicos nos moldes do modelo previsto no Anexo Vl;

i) Declaração nos termos do Aft 27 do Decreto no 8726' de 2016' e Relação nominal

dos dirigentes da Entidade nos moldes do ANEXO V;

j) Declaração sobre lnstalaçÕes e Condições Materiais conforme Anexo lV;

k) certidão de Débitos Relativos a créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da

União;

l) Certificado de

CRF/FGTS;

m) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

n)CertidãodeDébitosdeTributosMunicipais,ressalvadososcasosprevistosem
legislação esPecífica;

o)CertidãodeDébitosdeTributárioseNãoTributáriosEstaduais;

p)CópiaautenticadaoucomprovantedigitaldoBalançoPatrimonialeDemonstração

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

doregistrodoprofissionalnoConselhoRegionaldeContabilidadedoresponsável

técnico contábil.

PARTE 2 - PROPOSTA DO PROJETO.

Rua Duque de Caria§. s/no - Setor 05 C[P: 68 524-000 Eldorado do Caraiás/Pará
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Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-
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Requerimento ao CMDCA conÍorme ANEXO l;

Caracterização da organização e da comunidade atendida nos moldes do ANEXO ll;

Plano de Trabalho, conforme ANEXO Vll. No caso de aquisição de bens ou serviços

deverão conslar em anexo ao Plano de Trabalho a prova da prática do preço de

mercado e a definição dos preços mais vantajosos através de cotação com no

mínimo três propostas e apuração das mesmas em planilha única.

19.1) Quando o objeto da proposta for a aquisição, 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

c) Certidão atualizada do Registro lmobiliário, comprovando a titularidade do
imóvel ou cessão de uso, dispênsado em caso de aquisições;

e) Alvará de construção ou reforma emitido pelo Departamento Municipal

competente, no que couber;

0 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 Íirmado o Termo de Fomento deve ser

garantido, na primeira Prêstação de Contas semestral, a apresentação do

mesmo Contrato de Compra e Venda registrado, assegurado os valores

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

Rua Duque de Caxias. s/no - Sctor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajris/Pará
Email : cmdi.eldorado@grnail.com

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

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

recair sobre a concedente;
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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-

g) Além dos documentos elencados neste parágrafo, deverão ser observadas

as normas municipais e demais legislações aplicáveis à especie.

t) Comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria 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 ínternacionais, 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 organização 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 atividâdes ou projetos relacionados ao objeto da parceria

ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públícos, instítuições 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;

de qualiÍicação.
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u) Relatório suscinto, claro e objetivo sobre ações, experiências, público alcançado e

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



CMDI

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás - Pará

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social
Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI

Fundo Municipal de Direitos do Idoso - FMDI
CNPJ: 29. I 59.2731000 I -65

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

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

funcionar no território nacional;

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

c) tenha êm 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

políticas públicas;

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 debitos

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

ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com eÍeito

suspensivo;

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

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

declaração de inidoneidade para licitar, participar de Chamamento Público, contratar 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 no 13.01912014, enquanto

perdurar os efeitos da sanção;

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

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irreconível, nos últimos 8 (oito)

anos; e 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 ineconível, 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 respon

Rua Duque de Caxias. s/n'- Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldomdo do Claraiás/Pará.
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poratodeimprobidade,enquantoduraremosprazosestabelecidosnosincisosl,llellldo

arL. 12 da Lei Federal no 8.429, de 02 de iunho de 1 992'

5. COMlssÃo rÉcNlcA DE SELEçÃO PROJETOS SOClAls'

5.{. A Comissão Técnica de seleção Projetos sociais é o Órgão colegiado formado pela

AdministraçãoPÚblicaMunicipal,destinadoaprocessarejulgaropresentechamamento

público, formalizado atravéS de Decreto N. 07 de 30 de janeiro de 2023, para a avaliação

das propostas.

S,2,ParasubsidiarSeustrabalhos,aComissãoTécnicadeSeleçãodeProjetosSociais

poderáSolicitarassessoramentotécnicodeespecialistaquenãosejamembrodesse

colegiado.

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'Configurandooimpedimento,omembroimpedidodeveráserimediatamente
substituído por membro que possua qualiÍicação equivalente à do substituído, sem

necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 20 e 30, 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 veriflcar a autenticidade das

informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado

Email : cmdi.eldorado@gmail com
do Caraj ás/Pará

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

nosúltimos2(dois)anos,contadosdapublicaçãodopresenteEdital,comoassociado,

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

chamamentopúblico,oucujaatuaçãonoprocessodeseleçãoconfigureconflitode
interesse, nos termos da Lei no 12-813, de 16 de maio de 2013'



CMDI

2

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás - Pará

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social
Conselho Municipal de Direitos do ldoso - CMDI

Fundo Municipal de Direitos do ldoso - FMDI
CNPJ: 29. I 59.27310001 -65

dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os

isonomia, da impessoalidade e da transparência.

princípÍos da

6. Da fase de seleção.

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

Tabela 1

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 "Documentos e Propostas - Edital de Chamamento Público no 0212O23", e

entregues protocolados pessoalmente no Conselho Municipal dos Direitos do ldoso,

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

rubricadas e numeradas sequencialmente,

6.4. Cada OSC poderá apresentar uma única proposta

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajás/Pará
Email : cmd i.eldorado(âlgmail.com

DATADESCRIçÃO DA ETAPAETAPA

17t02t2023Publicação do Edital de Chamamento Público.,|

28t02t2023
As 14:00hs

Prazo limite para
propostas.

envio dos documentos e das

28t02t2023
As'17:00hs

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

07t03t20234 Divulgação dos resultados das análises e listagem de
projetos aprovados.

10to312023Prazo para contestação dos resultados5
15t03t20236 Homologação e publicação do resultado deÍnitivo da

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

7 Convocação para assinatura do Termo de Fomento.

6.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida,

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

formalmente solicitados pela administração pública.

20t03t2023
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6.5. As propostas deverão ser elaboradas rigorosamente nos moldes do ANEXO Vll.

7. Dos critérios de qualificação e aprovação das propostas.

7.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classiflcatório, 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 ptazo estabelecido na Tabela í
para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do

processo de seleção, podendo tal prazo 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.

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

julgamento apresentados na Tabela 2, quadro a seguir:

Tabela 2

Rua Duquc de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorarlo do Caraiás/Pará
Emai I : cmd i.eldorado(âlgrnai l.corn

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação Pontuação
Máxima
por
Item

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

Grau plêno de atendimento (2,0
pontos)
Grau satisfatório de atendimento ('t ,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

2,0
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(C) Número de pessoas idosas
beneficiadas pelo programa ou
projeto, comprovada através de
listagem apresentada contendo
no mínimo Nome, CPF, Data de
Nascimento e Endereço.

(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.

7.5. A falsidade 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 comunicação do fato

às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.

Rua Duque de Caxias. íno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajri,siPará
Email : cmdi.eldorado@gmail.com

2016.

(B) Perfil da pessoa idosa
atendida e grau de
vulnerabilidade ou risco social da
pessoa idosa a ser atendida

Proteção Social Especial (2,0 pontos)
Proteção Social Básica (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,O

Até 100 idosos: 0,1 para cada 10
idosos cadastrados (até 1 ,0 ponto)
A partir de 101 idosos (2,0)
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, § 2o,

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

2 0

Grau pleno de
operacional (2,0).

capacidade técnico 2,0

Grau satisfatório de capacidade
técnico operacional (1 ,0).
O não atendimento ou o atendimento
insatisfatório do requisito de
capacidade técnico-operacional (00
pontos.)
OBS,: A atribuição de nota "zero"
neste critério implica eliminação da
proposta, por Íalta de capacidade
técnica e operacional da OSC (art. 33,
caput, inciso V, alínea "c", da Lei no

13.019, de 2014).
Pontuação Máxima Global 8 0 I 0
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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, financiado(es), local ou

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

relevantes (item 2í da lista de documentos definidos no item 4.3.1 deste edital).

7.7. Serão eliminadas aquelas pÍopostas:

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

b) que recebam nota "zero" nos critérÍos 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. 16, § 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, assím 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 do ldoso de Eldorado do Carajás do

programa/p§eto apresentado dependerá da classificação da proposta com base nos

critérios apresentados e disponibilidade financeira do Fundo Municipal do ldoso de Eldorado

do Carajás.

7.10. O recurso disponível para projetos inerentes a este edital é R$ 879.879,00 contido na

dotação orçamentária Subvenções à Entidades Sociais Privadas de N' 08.241.OOO4.2.121.

O valor máximo para cada projeto/proposta apresentado fica em R$ 439.939,50.

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

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

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

programa/projeto 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 câso, a questão será decidida por sorteio.

Rua Duquc de Caxias. s/no - Setor 05. C[iP:68.524-000. llldorado do Carajás,/Pani
Ilmail: cmdi.eldoradof,)gmail.com
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7.12. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na

imprensa oficial do Município, iniciando-se o ptazo 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 .

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

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

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

elencado nesse edital, 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.

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 oÍicial do Município -
site da Prefeitura Municipal, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do

processo de seÍeção (art. 19 do Decreto no 8.726, de 20í6).

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

proposta classiÍicada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Ed

Rua Duque de Carias. Vno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldomdo do Carajás/Pará.
Emoil: cmdi.eldorado@gmail.com

ita a

7.14. Os recursos serão entregues pessoalmente ao Conselho Municipal dos Direitos do

ldoso, Endereço: Rua Duque de Caxias S/N-Setor 5.

7.19. A homologação não gera direito para a OSC à celebração de parceria (art.27, § 60, da

Lei no 13.019, de2014).
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administração públíca poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la

para iniciar o processo de celebração.

8. DA FASE DE GELEBRAçÃO

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 Entidades

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

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

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

Setor Público Federal - CADIN, o Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas

- CEIS, o Cadastro lntegrado de Condenações por llícitos Administrativos - CADICON e o

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.

Rua Duque de Caxias. yno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajásiPani
Email : cmdi.eldorado@gmail.com

ETAPA DESCRTÇÂO DA ETAPA
1 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 extrato do Termo de Fomento na imprensa oficial do Município -

site da Prefeitura Municipal.
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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 classificada que

tenha sido convocada.

8.4. A adminiskação 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 2014, na hipótese de a OSC

selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 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 celebração 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 forma 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 veriÍique irregularidade 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 2016).

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

9.2.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências

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

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

designações do Gestor da Parceria e da Comissão Especial de Monitoramento ê

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

Rua Duque de Caxias. íno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará.
Email : cmdi.eldorado(@gmail.com
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9.2.2. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art.

25, §5", do Decreto Federal 8.726, de 2016).

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 p§udicar a regular celebração da

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

celebração.

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

dirigentes, quando houver (art. 26, §5o, do Decreto Federal 8.726, de2016).

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

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

13.019, de2O14).

í0. PROGRAMAçÃO ORçAMENTÁRn E VALOR PREV|STO PARA A REALTZAçÃO DO
OBJETO

í0.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente

Edital são provenientes das arrecadações Fundo Municipal do ldoso de Eldorado do

Carajás no ano de 2021 e 2022 e saldos remanescentes de anos anteriores.

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 2014, e nos arts. 33

e 34 do Decreto no 8.726, dê 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 aft.42, nos arts. 45 e 46 da Lei no

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Caraiás/Pará

l

Email : crndi.eldorado/âgmail.com
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13.0í9, de2014, e nos arts. 35 a42 do Decreto no 8.726, de 2016. E recomendável a

leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou sêu dirigente alegar,

futuramênte, que não a conhece, sêia para deixar de cumpri-la, sêia para evitar as

sançõês cabíveis.

1O.4. Para os projetos apresentados serão vêdadas condições que prevejam ou

permitam:

comissões; e

Rua Duque de Caxias. ír'ro - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará
Email r cmdi.eldorado@gmail.com

l

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 as alterações aprovadas pelo Conselho Municipal

dos Direitos do ldoso 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 projeto;

g) transferência de recursos para associações dê 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 fins lucrativos e a instituições privadas sem Íins 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 gratiÍicações, represêntações e
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k) remuneração a qualquer título, com os recursos 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 Íunção de confiança, de órgão ou entidade 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 prática de crimes contra a administração

pública ou contra o patÍimônio 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.

í 0.5. Os recursos recebidos em decorrência da Parceria serão depositados em conta

corrente bancária específica em instituição financeira 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.

10.6. 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 Unico, da Lei no 13.019, de2014.

í 0.7. 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, de2O14.

í 0.8. O instrumento de Parceria será celebrado de acordo com a disponíbilidade

orçamentária e financeira, 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 pro

Rua Duque de Caxias. íno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldomdo do Carajrás/Pani
Email: cmdi.eldorado@gmail.com
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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.

í 1.í. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de Parceria.

í2. DTSPOSIÇÕeS rtruAlS

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

Carajás/PA, com prazo mínimo de 15 (vinte) dias úteis para a apresentação das propostas,

contado da data de publicação do Edital no Diário Oficial deste município

i2.2. O Conselho Municipal dos Direitos do ldoso de Eldorado do Carajás e a Secretaria

Municipal de Assistência Social resolverá os casos omissos e as situações não previstas no

presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a

administração pública.

12.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas

e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A Íalsidade 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 fâto 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 13.019, de

2014.

í2.4. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxas para participar

deste Chamamento Público.

Rua Duque de Carias. s/n' - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldomdo do Carajrls./Pani.
Email: cmdi.eldorado@gmail.com
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12.5. 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.

12.6. Constituem anexos no presente Edital, dele fazendo paÉe integrante:

Anexo I - Requerimento ao CMDI.

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 Relação 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.

Eldorado do Carajás/PA, 16 de fevereiro de 2023.

Jairon Oliveira Ramos

Presidente do Co Iho Munici pal de Direitos da Pessoa ldosa

ANEXO I

Rua Duque de Caxias. íno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldomdo do CarajásiPará
Email : cmdi.eldorado@gmail.com

CMDI

Francisca Neto da Rocha Santos

Secretária de Assistência Social
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Atendendo ao Edital no XXXXXXXXXXX, encaminhamos o Projeto
.........para análise e seleção do Conselho Municipal dos

Direitos da Pessoa ldosa, objetivando captar recursos através do Fundo Municipal dos
Direitos da Pessoa ldosa para execução em 2O2X no valor de R$

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

número:.........
Na certeza da atenção dispensada, solicitamos o deferimento.

Atenciosamente.

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

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

ANEXO II

CARACTERIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO
lnformações sobre a organização:

Breve histórico

Missão

Rua Duque de Caxias. s/n" - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará.
Email : cmdi.eldorado@gmail.com

Visão



CMDI

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajás - Pará
Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI
F'undo Municipal de Direitos do ldoso - FMDI

CNPJ: 29. I 59.27310001 -65

Valores

CARACTERIZAÇÃO SOCIOECONÔM ICA DA COMUNIDADE
lnformações relevantes sobre a comunidade atendida

Quais as principais fragilidades e os potenciais para realização do atendimento ao público

idoso.

Representante Legal: . .. .. . . .

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

ANEXO lll

DECLARAçÃO DE CrÊNCrA E CONCORDÂNCn

Concorda com as disposições previstas no edital de Chamamento Público no

XXX/XXXX 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

s
Rua Duque de Caxias. s/u' - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPari

Email: cmdi.eldorado@gmail.com

de seleção.
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XXXX, _ de

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

ANEXO IV

DECLARAçÃO SOBRE TNSTALAÇÕES E CONDTçÕES MATERtAiS

Declaro, em conformidade com o art.33, caput, inciso V, alínea "c", da Lei no13.0í9, de
2014, clc o art. 26, caput, inciso X, do Decreto no8.726, de 2016, que a [identificação da
organização da sociedade civil - OSCI:

F dispões de instalações e outras condições materiais para o imento das
atividades ou projetos previstos da parceria e o cumpri
estabelecidas.

Rua Duque de Caxias. ín" - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Caraj
Email: cmdi.eldorado@gmail.com

das metas

de 20_.
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OU

F 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 condições 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 três redações acima, conforme a
sua situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

HXXX, _ de

ANEXO V

DECLARAçÃO DO ART. 27 DO DECRETO No 8726, DE 2016, E RELAçÃO DOS
DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para fins, em nome da [identificaÇão da sociedade civil - OSC/, nos termos dos
arts. 26, caput, inciso Yll, e 27 do Decreto no 8726, de 2016, que:

F Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membros de Poder
Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da adminisúação pública

Rua Duque de Carias. Vno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará
Emajl: crndi.eldorado@grnail.com

de 20

(Nome, assinatura, RG, CPF e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até
segundo grau, das pessoas mencionadas na alÍnea "a". Observação: a presente
vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no
instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art.
39, §5o, da Lei no 13019, de 2014);

RELAçAO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigentê e
cargo que ocupa na
osc

Carteira de identidade,
órgão expedidor e CPF

Endereço residencial,
telefone e e-mail

) Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a)
membros de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade 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, ou seu cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas 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,
valores.

direitos e

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará
Email: cmdi.eldorado@gmail.com

,1

{,

> 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, ou
seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colatêral ou por aÍinidade, até o
segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de
diretrizes orçamentárias;
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> Não haverá contratação de qualquer empresa que pertença a pârentes até 2o grau,
inclusive por aÍinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes polÍticos de Poder ou
do Ministério Público, dirígente de órgão ou entidade da administração pública
municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta,
colateral ou por afinidade.

> Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre
e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condiÇão de aprendiz.

XXXXX, _ de

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

DECLARAçÃO DA NÃO OCORRÊNCh DE TMPEDTMENTOS

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso lX, do Decreto no 8726, de
20í6, que [identificação da sociedade civil - OSC] e seus dirigentes não incorrem em
quaisquer das vedaçõês previstas no art. 39 da Lei no 13019, de 2014. Nesse sentido, a
citada entidade:

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPani
Email: cmdi.eldorado@gmail.com

de 20

ANEXO VI
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) Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a Íuncionar no
território nacional;

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

! Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública na mesma esfera governamental na qual
será celebrado o termo de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até segundo grau. Oóserva ção: a presente vedação nâo se aplica às
entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora
refeidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo
vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente
como dirigente e administrador público (aft. 39, §5o, da Lei n" 13019, de 2014);

F Não teve contas §eitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso lV, alíneas "a" a "c", da Lei
n0 13019, de2014',

F Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação
em licitação 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 parceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo;

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

> 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 aft. 12 da Lei no 8429, de 2 de junho de 1992.

XXXXX, _ de de2O-.

Rua Duque de Caxias. íno - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Caraiás/Pará.
Email : cmdi.eldorado@gmail.com
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(Nome, RG, CPF, cargo, assinatura do Representante Legal da OSC e de todos os
Dirigentes)

ANEXO VII
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO

DESCRTçÃO TÉCNTCA DO PROJETO

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará
Email : cmdi.eldorado@gmail.com

(utilizar papel timbrado da organização)
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í. ldentificação do projeto:

í.í. Ínstituição proponênte:

1,2, CNPJ:

1.3. Banco: í.4. Agência: 1.5. Conta;

1.6. Site:

CEBAS( ) OSCIP ( ) Utilidade Pública Federal ( ) Utilidade Púbtica Estaduat ( )

Utilidade Pública Municipal ( ) CMAS ( ) Conselho Municipat do tdoso - CMI ( )

í.7. Certificações:

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

í.9. RG:

E-mail Pessoal:

1.1o. Orgão Expedidor:

2. Apresentação da Organização:

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

3. Apresentação do Projeto
3.1. Nome do Projeto

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

3.3. Caracterização socioeconômica da região e do setviço a ser qualificado.
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3.4. Abrangência Geográfica -lndicação do (s) bairro (s) do local de desenvolvimento das
atividades.

4. Objetivos do Projeto
4.í. Objetivo Geral

4.2. Objetivo (s) Específico (s)

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

5.2. Beneficiários lndiretos (especificar):

5.3. Valor da Proposta

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

7- Resultados Esperados - Definir os resultados quantitativos e qualitativos a serem
atingidos (descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem
atingidas e de atividades a ser executadas, devendo esclarecer com precisão e
detalhamento aquilo que se pretende realizar ou obter, bem como quais os meios utilizados
para tanto)

Resultado (s) lndicadores
qualitativos

Indicadores
quantitativos

Meios de Verificação

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

^\, l?l
Formação Profissional

(cargo)
Função no

projeto
No de horas/mês :WVínculo (CL

prestador
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í0. Cronograma de Desembolso do Projeto:

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 mínimas aquí
estabelecidas e incluir mais informações necessárias, conforme edital de chamamento poo<

e natureza do projeto e especificidades de sua atuação. A proposta de Plano de Trabalho
deverá estar de acordo com a Proposta apresentada na Fase de Seleção. O poder público
poderá solicitar alterações/adequações na Proposta de Plano de Trabalho para sua devida
aprovação final. A aprovação do Plano de Trabalho não gera direito à celebração da
Parceria.

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáVPará.
Email : cmdi.eldorado@gmail.com

serviços, voluntário)

9. Cronograma de execução do Proieto - EspeciÍicar mês a mês, quais açÕes/atividades
serão desenvolvidas.

Plano de Trabalho Anual

11 12Atividades/
Mês

1 2 3 4 5 6 7 I 9 í0
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ANEXO VIII

MINUTA DO TERMO DE FOMENTO A SER FIRMADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE

DIREITOS DO IDOSO - FMDI DE ELDORADO DO CARAJÁS, E A ORGANIZAçÃO DA

SOCIEDADE CIVIL xxxx

Termo de Fomento No 00/2022

lnstrumento Jurídico:

TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE
SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL
DE DIREITOS DO ISODO - FMDI DE
ELDORADO DO CARAJÁS, E A
oRGAN|ZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL xxx, OBJETIVANDO A
EXECUÇÃO DE AÇÔES RELATIVAS
À RESoLUÇÃo Noo4/2022 E sEU
PLANO DE TRABALHO APROVADO
CONFORME AS DIRETRIZES
APRESENTADAS EM SEU ANEXO
VII.

O Fundo Municipal de Direitos do ldoso - FMDI, inscrito no CNPJ no

29.159.27310001-65, com sede na Rua Duque de Caxias, s/no - Setor 05 neste ato

representado pela Secretária Municipal de Assistência e Promoção Social,

ADMINISTRADORA PUBLICA da presente Parceria, presentes também a Presidente do

Conselho Municipal de Direitos do ldoso e o Tesoureiro do Conselho Municipal de

Direitos do ldoso, doravante denominado FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

- FMDI, e a OSC xxx.... .. . ..

CNPJ no ..... .. situada à Rua

Eldorado do Caralásl PA neste ato representada por sua

presidente....... portador do CPF no...... .. .. .....

, sujeitando-se, no que couber, à LeÍ no 13.0í9, de 31 de julho de 2014, Lei de Diretrizes

Orçamentárias vigente, e demais normas que regulamentâm a espécie, em

conformidade com o Anexo deste instrumento, RESOLVEM celebrar o presente Termo de

Fomento, mediante as seguintes cláusulas e condições:
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 O pÍesente Termo de Fomento tem por objeto a ação conjunta entre o Fundo

Municipal de Diretos do ldoso - FMDI e a""""'" " """ " ' para

executaroProjeto-...''....''.''...'.''...'..,...conformeestabelecidonoPlanode
TrabalhoqueintegraesteinstrumentocomoAnexoVll,aprovadopeloCMD|e
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL, conforme Ata da

reunião ordinária de _ de _ de 2020, seguindo as diretrizes da RESOLUÇÃO

N'0412O22 de 

- 
de 

-de2022.
CLÁUSULA SEGUNDA- DAS OBRIGAçOES

2 Como foÍma mútua de cooperação na execução do objeto do Termo de Fomento'

são obrigações dos Parceiros:

2.1 FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI:

2.1.1 OASECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL

I Analisar e aprovar a documentação técnica, institucional e jurídica das propostas

selecionadas;

ll celebrar o Termo de Fomento, após atendimento dos requisitos pêla osc, e

publicar seu extrato no slTE oficial do Município, por sua conta e Ônus, e respectivas

alterações, se for o caso, que produzirá efeito jurídico após a sua publicação;

lll Direcionar esforços para garantir uma formação continuada aos dirigentes e

técnicos da OSC,

lV Manter, em conjunto com o Conselho Municipal de Direitos do ldoso de E|dorado do

Carajás, o monitoramento, acompanhamento e flscalização do objeto previsto no Plano

de Trabalho;

v Transferir à osc os recursos financeiros à osc conforme cronograma de

desembolso pactuado entre as partes no Plano de Trabalho'

vl Analisar o Relatório de Execução Financeira, bem como as Prestações de contas

relativas ao objeto desta parceria em conjunto com o conselho Municipal de Direitos do

ldoso;

vll Analisar, em conjunto com o conselho Municipal de Direitos do ldoso, eventuais

SolicitaÇões de reformulação do Plano de Trabalho, desde que apresentadas, por escrito,

Rua Duque de caxi""T.;i::ll:i;ff 
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em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência, devidamente

justificadas e que não 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 veriÍicado;

lX 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;

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 prestaçÕes de contas encaminhadas pela osc em conjunto

com o Conselho Municipal de Direitos do ldoso, no que se refere à execução financeira

da Parceria, bem como notificá-la quando da sua não apresentação no prazo Íixado;

2.1.2.DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

I Direcionar esforços para garantir uma formação continuada aos dirigentes e

técnicos da OSC;

Il Manter, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção

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 respeito à

qualidade dos serviços prestados;

lll Analisar e emitir, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e

Promoção Social, parecer acerca do Relatório de Execução do Obieto;

lV Analisar, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção

Social, 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 não impliquem em alteração do objeto;

V Exercer, em conjunto com a Secretaria Municipal de Assistência e Promoção

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

de Fomento, inclusive, se for o caso, reorientando as ações;

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

limites de sua competência específica, informações relativas à parceria independente de

Rua Duque de Caxias. s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do Carajás/Paní
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autorização judicial;

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

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

execução física e metodológica, bem como notificála 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

documentaçâo 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 de Trabalho, ANEXO a

este Termo;

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

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

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

das organizações parceiras do Conselho Municipal de Direitos do ldoso de Eldorado do

Município dos 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 Municipal de

Direitos do ldoso;

Vl Apresentar, sêmêstralmente, ao FMDI, Relatório de Execução do Objêto 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

diretrizes do Manual de Prestação de Gontas e suas alteraçôes;

Vll 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 que a Comissão Especial de

Rua Duque de Caxias, s/no - Setor 05. CEP: 68.524-000. Eldorado do CarajáíPaú
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Fiscalização, o Gestor da Parceria, e os órgãos do Conkole 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 Íinanceiros liberados pelo FMDI em conta bancária

específica da Parceria, a ser aberta em instituição Íinanceira pÚblica do Banco do Brasil;

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

Relatório Final de Execução Financeira no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, contado

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

justiÍicativa e solicitação prévia da Organização da Sociedade Civil, observando as

normas do Manual de Prestação de Contas e suas alterações;

X Gerenciar administrativa e financeiramente os recursos recebidos, inclusive no que

diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal;

Xl Responsabilizar-se, exclusivamente, pelos encargos trabalhistas, previdenciários,

fiscais, comerciais e licenças relativos ao funcionamento da instituição e ao

adimplemento do Termo de Fomento;

X1 Manter regular a situação de todas as pessoas sob sua responsabilidade contratual,

obedecida à legislação em vigor;

XV Executar e flscalizar os trabalhos necessários a consecução do objeto pactuado no

Termode Fomento, observando prazos e custos;

)(v 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;

)(Vl Garantir o padrão de qualidade das ações previstas nesta parceria, possibilitando

que sejam atendidas as recomendações do FMDI, 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 deTrabalho, e orientaçôes do Manual de Prestação de Contas

e suas alterações;

XVll Manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios

relativos a esta parceria;
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xvlll operar, manter e conservar adequadamente o patrimÔnio gerado pelos

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

funcionalidade;

)(x Participar de capacitações promovidas pelo Conselho Municipal de Direitos do

ldoso - CMDI;

)o( Tomar outras providências necessárias à boa execução do objeto do Termo de

Fomento.

cLÁUSULA TERcEtRA - DA RESPONSABILIDADE PELO viNCULO EMPREGATíclO

3 A OSC é exclusivamente responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas,

previdenciários, fiscais, comêrciais ê licenças relativos ao funcionamento da instituição

e ao adimplemento do termo de Íomento, não se caracterizando responsabilidade

solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos pagamentos,

qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição 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 FMDI.

CLÁUSULA QUARTA - DA MOVIMENTAçÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

4 O FMDI transferirá, à OSC, o valor total de

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

descrito no Plano de Trabalho aprovado e de acordo com o V item da clausula 2.1.

4.1 Os recursos transferidos em virtude desta parceria deverão sêr automaticamente

aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou

operação de mercado aberto lastreada em títulos da dÍvida pública, todos com liquidez

diária, enquanto não empregados na sua Íinalidade.

4.2 O repasse dos recursos financeiros a que se refere esta cláusula será efetuado

seguindo Cronograma de Desembolso, conforme os valores previstos no Plano de

Trabalho aprovado.

4.3 Toda a movimêntação financeira deve ser efetuada, obrigatoriamente, em conta

corrente especÍfica da Parceria, em agência de instituição financeira pública do Banco do

Brasil.
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Email : cmdi.eldorado@gmail.com

..1



CMDI

Prefeitura Municipal de Eldorado do Carajas - Pará

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção Social

Conselho Municipal de Direitos do Idoso - CMDI
Fundo Municipal de Direitos do ldoso - FMDI

CNPJ: 29.1 59.27310001 -65

431 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 FMDI após a abertura.

zl32 Na hipótese de não haver isenção da tarifa bancária pela instituição financeira, os

valores referidos pagos pela OSC serão apresentados no relatório de execução financeira

e acatados Pelo FMDI.

4.4 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, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações

de constas do ajuste.

CúUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5 Este Termo Fomento terá vigência de 24(vinte e quatro) meses, contados a partir da

publicação de seu extrato no Site Oficial do Município e encerrar-se-á ao término de sua

vigência, possibilitada a sua prorrogação desde que o período total de vigência não

exceda 03 (três)anos.

5,1 Avigência da parceria poderá ser alterada mediantê solicitação da OSC por meio de

Termo Aditivo, devidamente justificada e formalizada, a ser apresentada ao FMDI em, no

mínimo, 30 (trinta) dias antes do término da sua vigência.

CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO

6 Este Termo de Fomento poderá ser alterado, com as devidas justificativas,

mediante Termo Aditivo, Certidão de Apostilamento e ajuste no Plano de Trabalho,

devendo o respectivo pedido ser apresentado pela OSC com antecedência mínima de 60

(sessenta) dias.

6,1 E vedada a alteração do objeto do Termo de Fomento, permitida a ampliação'

redução ou exclusão de metas, sem prejuÍzo da funcionalidade do objeto, desde que

devidamente justiflcada e aprovada pelo FMDI.

cLÁusuLA sÉTtMA - DA PRESTAçÃo oe couras

7 As contas deverão ser prestadas semestralmente.

7 .1 A prestação de contas relativas à execução do Termo de Fomento dar-se-á mediante

a análise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, além do RelatÓrio de

Rua Duque de Carias. s/u" - Setor 05. CEP: 68.52,1-000. Eldorado do Caralás/Pará.
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Execução do objeto e do Relatório de Execução Financeira, acompanhados de cópia

dos comprovantes das despesas incorridas, extrato bancário da conta vinculada à

parceria, eÍrato bancário das aplicações financeiras e demais obrigações 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 Execução do objeto e

Relatório Final de Execução Financeira, deverá ser apresentada pela OSC ao FMDI no

prazo dê ate 30 (trinta) 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 civÍ1.

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 FMDI, por um período

de 05 (cinco) anos, contado do dia Útil subsequente ao da prestação de contas.

8 Cabe ao FMDI 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.í Para a realização do monitoramento e avaliação dessa parceria será publicada pela

Secretaria Municipal de Assistência e Promoção 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 e Promoção Social e Conselho

Municipal de Direitos do ldoso a emissão de Relatório Técnico de Monitoramento e

Avaliação Financeira da Parceria;
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8.í.2. Compete ao Conselho Municipal de Direitos do ldoso e a Secretaria Municipal de

Assistência e Promoção 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 13.019t2014, vedada sua utilização em finalidade diversa da

pactuada neste instrumento.

9.í A programação e a execução financeira deverão ser realizadas em separado, de

acordo com a natureza e a fonte de recursos.

g.2 Toda movimentação de recursos no âmbito desta parceria será realizada mêdiante

transferência eletrônica, por meio da Transferência Eletrônica Disponível - TED,

Documento de ordem de credito - Doc, débito em conta ou boleto bancário, cheque,

todos sujeitos à identificação eletrônica do beneficiário Ínal 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 FMDI não poderão ser utilizados para despesas

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

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.í O pagamento das verbas rescisórias 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 pêríodo de atuação do profissional na execução das metas

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

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

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

transferidos.
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CúUSULA DÉCIMA. DA DIVULGAçÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA RESCISÃO

1'l Esta Parceria poderá ser rescindida quando:

I í.1 ,{ Ocorrer o descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nela

estabelecidas;

11.1,2PelasuperveniênciadenormaslegaisourazõesdeinteressepÚblicoqueatorne

formal ou materialmente inexequível;

íí.l.3Fordenunciadaaqualquertempo,porqualquerdaspartesmedianteprévioaviso

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias;

11,2Nashipótesesdositensíí'í.ldessacláusulaarescisãopoderáleverà:
11.2.1Suspensâotemporáriadaparticipaçãoemchamamentopúblicoeimpedimentode

celebrar Parceria ou contrato com Órgãos e entidades do MUNICÍPIO, por prazo não

superior a dois anos;

í1.3 Na hipÓtese do item 1í.1.3 dessa cláusula a rescisão deverá gerar apuração dos

possíveis prejuízos gerados ao FMDI.

1í.3.lHavendoconstataçãodeprejuízoparaoFMDl,aoSCserásuspensatemporária

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;

r{ua Duquc ire caxi" 
"i,;;]ii",i,3i;i.::,.:t,i-'#i:,:]torado 

d. ( araiás/Pará

lo.obriga-SeaoSC,emrazãodesteTermodeFomento,afazerconstaridentificação

doConselhoMunicipaldeDireitosdoldosoedaSecretariaMunicipaldeAssistênciae

Promoção Social de Eldorado do Carajás' nos formulários, cartazes, folhetos, anÚncios e

matériasnamídia'assimcomoprodutoseserviçosdaParceria,taiscomolivros,
relatórios, vídeos, internet e outros meios de divulgação, observando a legislação

eleitoral vigente.

lo.lAutilizaçãodelogomarca,brasãooudemaissímbolosdoMunicípiodeverãoSer

previamente autorizados pela Assessoria da Comunicação do Município'

lo,2AoSCdeverádivulgarnainterneteemlocaisvisíveisdesuasedesocialedos
estabelecimentosemqueexerçasuasações,todasasParceriascelebradascomo

FMDI.
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11.4 Quando da concl

remanescentes, inclusive

realizadas, deverão ser d
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usao, àenrincia ou rescisão da Parceria, os saldos financeiros

os provenientes das receitas obtidas das aplicações Íinanceiras

evolvidos ao FMDI, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias'

CLÁUSULA OÉCIMA SEGUNDA _ DOS BENS PERMANENTES

12 As aquisições permanentes a serem adquiridos para a implementação das

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

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

economicidade.

l2,lFicadesdejáformalizadaatransferênciadapropriedadedosbenspermanentes

decorrentesdestaParceria,apÓsaconsecuçãocompletadoobjetoà!.SCnahipótese

de melhor atendimento ao interesse social-

12.2Nahipótesedacláusula12'lfrcapactuado'queemcasodedissoluçãoda'-'rs'-"

apósaaprovaçãodaPrestaçãodeContasFinal,aobr|gatoriedadedatransferênciados

benspermanentesgerados,emfunçãodosrecursostransÍeridosparaexecuçãoda

Parceria,paraosCdemesmanaturezaquegarantaacontinuidadedosserviços
públicos prestados e o interesse público coletivo e social'

'12,3 Para casos de aquisições de bens imóveis' a 'JSC deve apresentar

comprovaçãodequesetratadevalorespraticadosnomercadoimobiliáriolocal(ex:

valorbaseparacálculodataxadeIPTU)'assegurandoaeconomicidade.Devetambém

garantir,naprimeiraPrestaçãodeContassemestral,aapresentaçãodocontratode

CompraeVendaregistrado,asseguradoosvalorespraticadosnomercadocomadevida

comprovação de aferição' e Registro lmobiliário em nome do mesmo CNPJ da o:jc

celebrantedesteTermodeFomento,garantindoqueovalorrepassadofinancioua

aquisiçãoemsuatotalidade,nãosendopermitidofinanciamentoparcialdebemenão

sendo aceitos o uso dos recursos transferidos para valores referentes às taxas e custas

de transferência do imóvel.

CLÁUSULA DÉGIMA TERCEIRA - DA PUBLICAÇÃO

A Publicação do extrato do presente Termo de Fomento no "Site Oficial doí3

Rua Duque de Caxias, s/no - Setor 05. CEP:68 524-000' Eldorado do Carajás/Pará

Email: cmdi.eldorado@gmail'com
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Município" correrá por conta e ônus do Município'

CLÁUSULA DÉGIMA QUARTA_ DO FORO

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

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

privilegiadoquesejamedianteocorrênciapreviadetentativadesoluçãoadministrativa.

E,porestaremassimjustosepactuadosfirmamesteinstrumento,queseráassinado

pelaspartesparaquesurtaseusefeitosjurídicoselegais,emjuizoeforadele,sendo

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

Eldorado do Caraiás/PA, 

- 
de 

-!e 
2O22'

SECRET

CPF:

PRESIDENTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIRE]TOS DO IDOSO

CPF:

TESOUREIRO DO CONSELHO MUNICIPA L DE DIREITOS DO IDOSO

CPF

Ánrn uuntctPlt- os
Ordenadora

lsstsrÊncn e pno
de Despesa do FMDI
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PRESIDENTE DA OSC
CPF:

TESOUREIRO DA OSC
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