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ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Secretaria de Desenvolvimento Social 

Rua José de Alencar, 405, Centro -Quixadá,CE 

 
 
 
 
 

                                     EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°05 DE 17 DE AGOSTO DE 2020  

 

 

 

 

                                                 

PREÂMBULO: O secretário  de Desenvolvimento Social de Quixadá, no uso das atribuições 

legais que lhe são conferidas, torna público o Edital de Chamamento Público,  que está 

disponibilizando recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – FMDCA -, para a fomento de projetos destinados ao atendimento de crianças e 

adolescentes, encaminhados por Organizações da Sociedade Civil(OSCs) devidamente 

constituídas , cadastradas e atualizadas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 

do Adolescente, objetivando celebrar parceria em regime de mútua cooperação, para a 

consecução de finalidades de interesse público e recíproco. 

1. FINALIDADE 

1. 1 A finalidade do presente Chamamento Público da Secretaria de Desenvolvimento Social (SDS) 

é a seleção de propostas para a celebração de parceria por intermédio do Conselho Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente, com recursos oriundos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança do Adolescente –  FMDCA, por meio da formalização de Termo de Fomento que envolve a 

transferência de recursos financeiros à organizações da sociedade civil – OSCs para o 

fortalecimento de estruturas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes destinadas 

ao atendimento da Criança e do Adolescente, em programas de promoção e proteção da criança e 

do adolescente conforme os regimes  da Lei Federal 8.069/90 – ECA.  
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, pelo Decreto Federal nº 8.726, de 27 de 

abril de 2016, pelo Decreto Municipal n° 18 de 29 de maio de 2019, e pelos demais normativos 

aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 

 

3. DO OBJETO  

3.1 O presente edital visa disponibilizar recursos para Organização da Sociedade Civil ( OSC) do 

município de Quixadá cadastradas e em situação regular no COMDICA para o fortalecimento de 

estruturas com aquisição de equipamentos e materiais permanentes,   melhorando sua capacidade 

de  atendimento da Criança e do Adolescente, em programas de promoção e proteção e  da Lei 

Federal 8.069/90 – ECA. 

 

4. DA MOTIVAÇÃO  

 

Conforme artigos 260 e 261 os Fundos dos Direitos da Criança e adolescente nacional, estadual e 

municipal podem receber doações de contribuintes via dedução do imposto de renda, bem como 

os respectivos fundos podem fazer a destinação destes recursos conforme prioridades conforme 

legislação e a definição dos conselhos nas suas respectivas esferas. As Organizações da Sociedade 

Civil conforme regulamentação 133 do CONANDA de 19/04/2006 são parte do Sistema de Garantia 

de Direitos da criança e adolescente (SGD) com o objetivo de desenvolver ações, projetos e 

programa de defesa e promoção do referido segmento. A melhoria da capacidade de estrutura de 

equipamentos das Organizações da Sociedade Civil é fundamental para o desenvolvimento de 

ações mais efetivas no cumprimento de projetos e programas em defesa e promoção dos direitos 

da criança e do adolescente.   

 

5. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

5.1. Possuir inscrição e está regular com a documentação no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – COMDICA de Quixadá. 

5.2. Poderão ser selecionadas as organizações da sociedade civil sem fins lucrativos que 

apresentem projetos voltados à promoção, à proteção e à defesa dos Direitos Humanos de 

Crianças e Adolescentes.  
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5.3. Possuir, no momento da apresentação do formulário de inscrição (Plano de Trabalho), 

nomínimo1(um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado 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 2014. O tempo de 

existência deverá ser comprovado no momento da celebração da parceria; 

5.4. As OSCs devem demonstrar através de Plano de Trabalho (formulário do ato da inscrição) e/ou 

documento de parceria que está desenvolvendo ações/projetos em defesa e criança e adolescente. 

5.5. No momento da apresentação do Plano de trabalho, a organização proponente deve 

preencher as seguintes condições de elegibilidade: I – Ser legalmente constituída (ter 

personalidade jurídica); II – ter, no mínimo, 1 (um) ano de fundação com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com 

base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, e efetiva atuação na(s) área(s) de 

intervenção do projeto; III – Estar inscrita e/ou com registro válido, no conselho de direitos da 

criança e do adolescente – COMDICA.; 

5.6. Apresentar no momento da celebração da parceria certidões de regularidade fiscal, 

previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34,inciso 

I, da Lei nº 13.019, de 2014 e art. 33 do Decreto Municipal nº 18/2019; 

5.7. Apresentar no momento da celebração da parceria cópia da ata de eleição do quadro 

dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme estatuto, 

com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme 

(art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014; 

5.8. Comprovar no momento da celebração da parceria que funciona no endereço 

declaradopelaOSC,pormeiodecópiadedocumentohábil,aexemplodecontade consumo ou contrato 

de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014; 

6. IMPEDIMENTOS ÀPARTICIPAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE FOMENTO 

 

6.1 Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que: 

6.1.1. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizadaafuncionarnoterritórionacional(art.39,caput,incisoI,daLeinº13.019, de 2014); 
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6.1.2 esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, 

inciso II, da Lei nº 13.019, de2014); 

6.1.4.- tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos 

respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, exceto em relação às OSCs que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas 

autoridades referidas, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de fomento como 

dirigente e administrador público. Não são considerados membros de Poder os integrantes de 

conselhos de direitos e de políticas públicas (art.39,caput,incisoIIIe§§5ºe6º,daLeinº13.019, de 

2014); 

6.1.4. tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto 

se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 

imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 

contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, 

da Lei nº 13.019, de2014); 

6.1.5. tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração publica, declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 

da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 

2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 

6.1.6.- tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 

(oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);ou 

6.1.7.- tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8(oito)anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e 

inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 

inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 

1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de2014). 

6.1.8. Não serão aprovados projetos que prevejam pagamento por parte do usuário à OSC pelos 

serviços prestados a qualquer título (taxas, contribuição espontânea em nome de outros, 

mensalidades, etc.), em nenhuma hipótese. 
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6.1.9 Não apresentar documentação indicada no artigo 5.5 deste edital. 

 

6.1.10 Não poderão apresentar projetos a este edital pessoas físicas, MEI (Micro Empresa 

Individual) ou entidades privadas com fins lucrativos; 

 

7. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

7.1.   Os Projetos deverão ser apresentados seguindo o modelo anexo IV ao presente Edital, em 

folhas timbradas da OSC, devendo as páginas serem numeradas seqüencialmente, rubricadas e 

assinadas pelo representante legal da entidade não governamental. 

7.2.   Cada Organização da Sociedade Civil(OSC), somente poderá encaminhar somente um (01) 

projeto. 

7.3.   Os Projetos deverão ser entregues impreterivelmente até prazo estabelecido na Tabela 1 

deste Edital, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, na Rua José de Alencar nº 

405 – Centro – Quixadá – Ceará, até as 13:00 horas. No ato da inscrição cada OSC receberá 

protocolo de projeto inscrito. 

7.4. Na inscrição a Organização da Sociedade Civil (OSC) deverá apresentar os seguintes 

documentos de solicitação:  I) Ofício de requerimento; II) Projeto /Plano  de Trabalho  ; III) cópia 

do Estatuto Social; IV) Cópia da ata da eleição e posse da atual diretoria e V) cópia do Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

8. DA COMISSAO DE SELEÇÃO 

 

8.1  - A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, previamente à etapa de avaliação dos Planos de Trabalho, constituída na 

forma de Portaria Municipal;  

8.2 A Comissão de Seleção será formada por 3 integrantes, sendo o/a presidente do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de Quixadá(COMDICA) 

dois (02) técnicos da Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá.  

8.3. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha mantido relação 

jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento público, considerando-

se relação jurídica, dentre outras: ser ou ter sido dirigente da organização da sociedade civil; ser 

cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive por afinidade, dos administradores da organização 
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da sociedade civil; ter ou ter tido relação de emprego com a organização da sociedade civil, nos 

termos do art. 24, §3º, I, II e III do Decreto Municipal nº 18/2019. 

8.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas OSCs concorrentes ou para 

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

isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

9. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

  

9.1 Os Projetos serão avaliados pela Comissão de Seleção conforme os critérios abaixo 

relacionados: 

a) Conformidade com os princípios do ECA; 

b)  Observância do Edital (foco, diretrizes, população alvo, estratégias de atendimento); 

c) Relevância do projeto para a organização no cumprimento de ações voltadas para o segmento 

criança e adolescente. 

10. DO OBJETO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

10.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de até oito (08) projetos a serem financiados cada um 

com o valor de até R$2.700,00 (dois e setecentos reais). Os equipamentos e materiais 

permanentes a serem adquiridos devem ter as finalidades voltadas a ações com criança e ao 

adolescente, estando essas condições previstas em Estatuto Social da proponente devidamente 

registradas no COMDICA Quixadá. O aporte total de recursos disponibilizado pelo FMDCA, gerido 

pela Secretaria de Desenvolvimento Social de Quixadá para este edital, será no valor de R$ 

21.600,00(Vinte um mil e seis seiscentos reais). 

10.2 Será apresentado e aprovado apenas um (01) projeto por Organização da Sociedade Civil. 

11. DO PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 

11.1. O Plano de aplicação do recurso não poderá contemplar o pagamento de recursos humanos 

(incluindo encargos sociais, férias, décimo terceiro), material de consumo estritamente pertinente 

ao projeto, lanche e transporte para o público-alvo do projeto, pagamento de custas bancárias, 

entre outros, tendo a obrigatoriedade de estar vinculado à realização do projeto;  
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11.2 O recurso repassado a OSC deverá será destinado exclusivamente a aquisição de 

equipamentos e materiais permanentes que fortaleça a estruturada Organização da Sociedade 

Civil na realização de projetos voltados ao atendimento de crianças e adolescentes. 

12. CRONOGRAMA DESTE EDITAL  

12.1. Este Edital terá validade de 30 dias corridos contados a partir da data de sua publicação, para 

acompanhamento deste cronograma considerar a tabela 1, a seguir: 

Tabela 1. 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA 

1 
Publicação do Edital de Chamamento Público. 

17/08 

2 
Prazo para impugnação do edital e 

Prazo para solicitação de esclarecimento de dúvidas 

Local de Entrega: Sede da Secretaria do Desenvolvimento 

Social – SDS - Rua José de Alencar,405, Centro- Quixadá/CE 

Até 21/08 

Segunda a sexta-feira, 
de 8:30 às 13:00h 

3 
Envio/Entrega dos Planos de Trabalho pelas OSCs, conforme 

modelo no Anexo IV. 

Local de Entrega: Sede da Secretaria do Desenvolvimento 
Social – SDS - Rua José de Alencar,405, Centro- Quixadá/CE 

18/08 a 15/09 

Segunda a sexta-feira, 
de 8:30 às 13:00h 

4 Análise e avaliação dos Planos de Trabalho pela Comissão 16 e 17/09 

5 Divulgação do resultado preliminar 17/09 

6 
Interposição de recursos contra o  resultado 

preliminar. 

Local de Entrega: Sede da Secretaria do Desenvolvimento 
Social – SDS - Rua José de Alencar,405, Centro- Quixadá/CE 

18 a 21/09 

Segunda a sexta-feira, 
de 8:30 às 13:00h 



73 

 
 
 

 

7 
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

22/09 

8 
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 

de seleção, com divulgação das decisõesrecursais 

proferidas (sehouver). 

22/09 

9 
Convocação oficial da OSC para celebração da parceria 

22/09 

10 
Prazo para OSC apresentar a  documentação necesária à 

celabração da parceria 

Local de Entrega: Sede da Secretaria do Desenvolvimento 

Social – SDS - Rua José de Alencar,405, Centro- Quixadá/CE 

23 e 24/09  

Segunda a sexta-feira, 
de 8:30 às 13:00h 

11 
Prazo para análise dos documentos apresentados pela OSC 

23/09 a 24/09  

12 
Prazo para possíveis ajustes nos documentos apresentados 

pela OSC 

25/09 

13 
Data prevista para a assinatura do Termo de Fomento 

29/09 

 

13. REQUISITOS ELIMINATÓRIOS 

 

13.1        Os Projetos que estiverem com a documentação incompleta, e ou em desacordo com este 

edital serão devolvidos sem apreciação. 

13. 2        Não serão aceitos Projetos de OSCs inadimplentes e ou que tenham prestado contas fora 

dos prazos estipulados, bem como apresentam divergências na prestação de contas. 

13.3.         Não poderão encaminhar projetos as OSCs que se encontrarem com registro e inscrição 

de programas suspensos administrativa ou judicialmente. 

14. DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE FOMENTO: 
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14.1. As OSC inscritas serão comunicadas da aprovação ou não, mediante comunicado enviado por 

meio eletrônico  emitido pelo COMDICA, conforme Tabela 01; 

14.2. Os recursos serão liberados até 05 (cinco dias) após a assinatura do Termo de Fomento;  

14.4. Para a assinatura do termo para o repasse dos recursos a OSC deve apresentar junto a SDS a 

seguinte documentação: 

14.1.1 certidões negativas municipal, estadual, dívida ativa da União e FGTS com validade até essa 

data. 

14.1.2.declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras condições 

materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, 

conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

14.1.3 declaração do representante legal da OSC de que não tem em seu quadro dirigente membro 

de poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal, conforme Anexo III 

15. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 

OBJETO 

15.1- Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital 

são provenientes da função programática: 

15.2- Dotação orçamentária nº 1603.08.243.1313.2.111 – Fundo Municipal dos direitos da Criança 

e Adolescente (COMDICA – Quixadá), Elemento de Despesa Nº 3.3.50.00.00M (Transferência a 

instituições privadas sem fins lucrativos),Unidade Gestora: Secretaria de Desenvolvimento Social.  

15.3- Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes 

do orçamento Fundo Municipal dos direitos da Criança e Adolescente (COMDICA – Quixadá) com 

arrecadação via a doação de contribuintes. 

15.4- Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da 

seleção, o órgão ou a entidade pública municipal indicará a previsão dos créditos necessários para 

garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

15.5 - O valor exato a ser repassado será definido no Termo de Fomento, observada o 

Plano de Trabalho apresentado pela OSC selecionada. 

15.6 - As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará 
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consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, 

de2014. 

15.7 O repasse dos recursos para a OSC deverá ser feito em uma única parcela. 

15.8 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, de2014). 

16. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

26.1 - A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do 

objeto da parceria, de caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e regular 

das parcerias, em consonância com a Lei nº13.019/14.  

26.2. A Comissão de monitoramento e avaliação será constituída mediante portaria municipal, 

tendo como composição 02 representantes do COMDICA e 01 técnico representando a 

secretaria do Desenvolvimento Social. 

17.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 - O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de 

Quixadá na internet (www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/), no Diário oficial dos municípios, e 

ainda ficará exposto na sede da Secretaria do Desenvolvimento Social – SDS, localizada a Rua José 

de Alencar, 405 -Centro- Quixadá e na sede do COMDICA, localizada a Rua José de Alencar, 333-

Centro- Quixadá. 

17.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, observando o calendário de datas da 

Tabela 1 deste Edital, pessoalmente na sede da Secretaria do Desenvolvimento Social – SDS, 

localizada a Rua José de Alencar, 405-Centro- Quixadá. A resposta às impugnações caberá à 

Procuradoria Geral do Município. 

17.3 - Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 

seus anexos, deverão ser encaminhados conforme data e local apresentada na Tabela 1 deste 

Edital. Os esclarecimentos serão prestados via ofício, de igual forma, pela Comissão de Seleção. 

17.4 - As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos 

do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
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17.5.- Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,alterando-
seoprazoinicialmenteestabelecidosomentequandoaalteração afetar a formulação dos Planos 
de Trabalho ou o princípio da isonomia. 

17.6- A Procuradoria Geral do Município resolverá os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
administração pública. 

17.7.- A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito à indenização 

ou reclamação de qualquer natureza. 

17.8. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderão 

acarretar na eliminação do Plano de Trabalho apresentado, 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 

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, de2014. 

17.9. A administração pública não cobrará das OSCs concorrentes taxa para participar deste 

Chamamento Público. 

17.10. Todos os custos decorrentes da elaboração dos Planos de Trabalho e quaisquer outras 

despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade 

das OSCs concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte 

da administração pública. 

17.11 O presente Edital terá vigência de 12 meses a contar da data da homologação do 

resultado definitivo, podendo ser prorrogado por igual período a critério da administração 

pública. 

17.12. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

17.12.1 - Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

17.12.2 - Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. 
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17.12.3 - Anexo III – Declaração De que não possui nos quadros dirigente membro de Poder 

ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, 

bem como a Relação dos Dirigentes da OSC; 

17.12.4 - Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

17.12.5 - Anexo V – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

17.12.6 - Anexo VI – Minuta do Termo de Fomento;  

 

  

 Quixadá, Ceará, 17 de Agosto de 2020. 

 

 Airton Buriti Lima 

Secretário de Desenvolvimento Social (SDS) de Quixadá. 
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TIMBRADO DA OSC 

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com 

as disposições previstas no Edital de Chamamento Público Nº XXX/2020 e em seus anexos, bem 

como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC 
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ANEXO II 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 

2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

➢  dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

➢  pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições 

materiaisparaodesenvolvimentodasatividadesouprojetosprevistosnaparceriaeo cumprimento 

das metasestabelecidas. 

OU 

➢  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 paratanto. 

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. 

Local-UF, de de20 . 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 



80 

 
 
 

 

ANEXO III 

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NOS QUADROS DIRIGENTES DA OSC DE MEMBRO DE 

PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU DIRIGENTE DE ÓRGÃO OU ENTIDADE DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade 

civil – OSC], que: 

➢  Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade  da  administração  pública municipal; ou 

(b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateralou por afinidade, até o 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 13.019, de2014); 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL (OSC). 

Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na 

OSC 

Carteira de identidade, 

órgão expedidor e CPF 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 

   

   

   

Observação: Somente a diretoria. 
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➢  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 linhareta, 

colateralouporafinidade,atéosegundograu,ressalvadasashipótesesprevistasem lei específica e 

na lei de diretrizesorçamentárias; 

➢  Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro 

de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão 

ou função de confiança, de órgão ou entidade da 

administraçãopúblicafederalcelebrante,ouseucônjuge,companheiroouparenteem linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstasemleiespecíficaenaleidediretrizesorçamentárias;e(c)pessoasnaturais 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 evalores. 

 

Local-UF, de _de2020. 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO IV 
 

PLANO DE TRABALHO – FORMULARIO DE INSRIÇÃO 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

 
2. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC): 

 

3.  ENDEREÇO DA SEDE ADMINISTRATIVA: 
 
 

             TELEFONE E EMAIL: 
4. CNPJ 5. Nº INSCRIÇÃO NO COMDICA : 

6. NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

7.  CFP 8. RG 

8. ENDEREÇO 9. TELEFONE E EMAIL 

10. OBJETO DO EDITAL: 11. NÚMERO DO EDITAL/ ANO: 

12. ÁREAS DE ATUAÇÃO, SERVIÇOS/ ATIVIDADES/PROJETOS/PROGRAMAS DESENVOLVIDOS 
REGULARMENTE  PELA OSC, DE ACORDO COM O ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE: 
(    ) Serviço de proteção a criança  
(    ) Serviço de proteção ao adolescente 
(    ) Serviço de proteção a maternidade 
(    ) Serviço de amparo a criança e adolescente em situação de abandono provisório 
(    ) Serviço de ampara a crianças e adolescentes em situação de risco social e pessoal 
(    ) Serviço de internação provisória 
(    ) Promoção e integração ao mercado de trabalho para adolescentes 
(    ) habilitação/reabilitação de crianças e adolescentes portadores de deficiência 
(    ) Serviço de atendimento, orientação e apoio socio familiar  
(    ) Serviço de apoio socio educativo em meio aberto 
(    ) Serviço de de colocação famiiar  
(    ) Serviço de atendimento por meio de acolhimento institucional 
(    ) Serviço de atendimento a adolescentes em conflito com a lei 
(    ) Atendimento a crianças e adolescentes dependentes químicos 
(    ) Atuação na defesa garantia de direitos de crianças e adolescentes 
(    ) Outro: _______________________________________________   
(    ) Outro: _______________________________________________ 
(    ) Outro: _______________________________________________ 
 

13. ENDEREÇO DA EXECUÇÃO: 

14. APRESENTAÇÃO DO PROJETO  DESENVOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO VOLTADOS PARA CRIANÇA E 
ADOLESCENTE:  
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15. JUSTIFICATIVA QUANTO A NECESSIDADE  DE FOMENTO AO PROJETOE OS RESULTADOS ESPERADOS: 
 

 
16. TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E PÚBLICO ALVO DIRETAMENTE ATENDIDO PELA OSC 

17. PLANILHA DETALHADA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 

META 1 Deacrever a meta (Ex. Melhoria da capacidade da infra estrutura com aquisição de .... 

equipamentos para dar maior qualidade ao atendimento do público alvo) 

GASTOS 

PREVISTOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDAD

E 

QTDE VALORUNITÁ

RIO 

VALOR 
TOTAL 

NATUREZA 
DADESPESA 

1.1 Ex. Impressora Unidade 01 300,00 300,00 Material 

Permanente 

       

       

       

 
 

18. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DO RECURSO FINANCEIRO DO FMADCA 
 
 
 ÙNICA PARCELA VALOR(R$):  2.700,00  
VALOR GLOBAL DA PARCELA:  
 
 

 
19. DECLARAÇÃO: 

 

Na qualidade de representante legal da CONVENETE, declaro, para fins de prova junto ao Ministério Público do 

Estado do Ceará, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de 

inadimplência com o Tesouro Nacional, Estadual ou Municipal, ou qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Federal, Estadual ou Municipal, que impeça a celebração do TERMO DE FOMENTO, na forma deste Plano 

de Trabalho. 

Quixadá-Ce.,....... de .................. de 2020 
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NOME E ASDSINATURA  DO/A REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA OSC 

20. DA APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: 
 

DECLARAMOS que foi analisado o conteúdo do PLANO DE TRABALHO, aprovamos e autorizamos a execução dos 

procedimentos operacionais detalhados no mesmo, que será vinculado ao  

TERMO DE FOMENTO Nº ______ DE ________ DE 2020. 

Quixadá-Ce., ....... de .................. de 2020 

 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA SDS 

SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
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ANEXOVI  

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaroparaosdevidosfins, que a [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 

nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citadaOSC: 

➢  Estáregularmenteconstituídaou,seestrangeira,estáautorizadaafuncionar no 

territórionacional; 

➢  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 da 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,colateralouporafinidade,atéosegundograu.Observação:apresentevedação não se aplica 

às OSCs 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 13.019, de2014); 

➢  Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimoscinco 

anos,observadasasexceçõesprevistasnoart.39,caput,incisoIV,alíneas“a”a“c”, da Lei nº 

13.019, de2014; 

➢  Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensãode 

participaçãoemlicitaçãoeimpedimentodecontratarcomaadministração,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 

órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por fim, 

declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas degoverno; 

➢  Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 

ouConselhodeContasdequalqueresferadaFederação,emdecisãoirrecorrível,nos últimos 8 
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(oito) anos;e 

➢  Nãotementreseusdirigentespessoacujascontasrelativasaparcerias 

tenhamsidojulgadasirregularesourejeitadasporTribunalouConselhodeContasde qualquer 

esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (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 I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 

2 de junho de1992. 

Local-UF, de de20 . 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC 
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MINUTA DO TERMO DE FOMENTO Nº 

......../2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, 

POR MEIO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E 

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

...  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, através da SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO -SDS, com sede na Rua José de Alencar, 405 – Centro – Quixadá- 

Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.537.049/0001-20, neste ato representado por 

seu titular, , Secretário do Desenvolvimento Social, portador da cédula de identidade 

de nº, inscrito no CPF/MF sob o, devidamente autorizado(a) pelo Ato de Nomeação nº:   

e a entidade ................................, com sede 

..........................................................,No.......... Bairro ,............................., Quixadá-

Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o CNPJ........................................, neste ato 

representada pela Sr(a)..................................................................... portador(a) da 

cédula de identidade...................................,  inscrito  no CPF sob 

no.........................................................,  ajustam entre si o presente Termo de Fomento 

........./2020, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO    

1.1. O presente Termo de Fomento de repasse  financeiro entre a SDS e a OSC, tem 

por objeto firmar parceria que visa disponibilizar recursos para Organização da 

Sociedade Civil( OSC) do município de Quixadá cadastradas e em situação regular 

no COMDICA para o fortalecimento de estruturas com aquisição de equipamentos 

e materiais permanentes,   melhorando sua capacidade de  atendimento da 

Criança e do Adolescente, em programas de promoção e proteção e  da Lei 

Federal 8.069/90 – ECA. 

1.2. A viabilidade financeira do termo de fomento se estabelece através da Dotação 

Orçamentária nº 1603.08.243.1313.2.111 – Fundo Municipal dos direitos da Criança e 

Adolescente (COMDICA – Quixadá), Elemento de Despesa Nº 3.3.50.00.00M 

(Transferência a instituições privadas sem fins lucrativos),Unidade Gestora: Secretaria 

de Desenvolvimento Social.  
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES QUE SE SEGUE: 

 2.1.  CONCEDENTE – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

I. Assegurar à entidade convenente a disponibilização de repasse financeiro em uma 

única parcela equivalente conforme disponibilidade e destinação do Fundo Municipal 

da Criança r Adolescente de Quixadá (FMDCA) , considerando-se para tanto, o iten 1.2  

deste Termo de Fomento. 

II. Acompanhar e fiscalizar a execução do presente Termo de Fomento, através da 

prestação de contas da execução dos recursos recebidos pela OSC conforme o 

pagamento de cada parcela sobre as ações desenvolvidas e execução financeira com os 

referidos recursos, onde, para título de comprovação, anexe-se a este, cópias de 

recibos, notas fiscais, folha de pagamento de funcionários, tudo em conformidade com 

a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;  

III.- Publicar a parceria da Prefeitura Municipal de Quixadá pela Secretaria do 

Desenvolvimento Social, com a xxxxxxxxxxxxxx.  

2.2. CONVENENTE – OSC XXXXXXXX  

I.- Ser Organização da Sociedade Civil, inscrita no Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Quixadá(COMDICA); 
 
II- Realizar a execução física do objeto pactuado, observadas as condições 

estabelecidas no Plano de Trabalho; 

III- Comprovar a boa e regular aplicação dos recursos financeiros recebidos em 

conformidade com o Plano de Trabalho; 

IV- Sob a orientação da Administração Pública, gerenciar e coordenar as ações 

concernentes ao objeto do presente Instrumento; 

V. Comprovar à Administração Pública a situação de regularidade cadastral e 

adimplência, na ocasião do repasse financeiro, na forma da lei; 

VI - Relatório Final de Execução do Objeto, até 30 (trinta) dias após o término da 

vigência da parceria. 
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VII- Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo gerenciamento administrativo e 

financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 

de investimento e de pessoal; 

VIII- Responsabilizar-se, de forma exclusiva, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados a execução do objeto do presente 

Termo de Fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública estadual à inadimplência da organização da sociedade civil em 

relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os 

danos decorrentes de restrição a sua execução; 

IX- Estabelecer os procedimentos através dos quais se dará as aquisições e 

contratações de bens e serviços por meio da presente parceria. 

CLÁUSULA TERCEIRA–DOS RECURSOS FINANCEIROS 

3.1- Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados por meio do 

repasse financeiros em parcela única para cada entidade selecionada no valor de R$ 

2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), somando um valor global de 21.600,00 ( vinte e 

um mil e seiscentos reais) advindos de recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 

Criança e Adolescente(FMDCA) 

3.2- O repasse financeiro supracitado ocorrerá até (05) após assinatura do Termo de 

Fomento.  

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da OSC, 

conforme o cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 

de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento. 

4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo de Fomento, enquanto não 

utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do 

seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto 

prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, 

quando sua utilização estiver prevista para prazos menores. 
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4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 

objeto do termo de fomento ou da transferência, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

5.1 – O presente Termo de Fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, 

de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma 

pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da OSC, para: 

I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 

II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de 

emergência; 

III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo na 

situação prevista no item 6.3 da cláusula sexta; 

IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 

monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 

V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo 

ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 

caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e 

VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos; 

VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 

6.1 - O presente Termo de Fomento vigerá a partir da data de sua assinatura, com 

prazo de até 30 dias para que seja realizada a execução financeira do Plano de 

Trabalho, contados a partir da data de transferência do recurso para a OSC,  para a 

consecução de seu objeto, podendo ser prorrogado por igual período, estando 

obrigada a proceder com a publicação do extrato da referida celebração.  
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6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da OSC devidamente justificada e 

formulada, no mínimo, 15 (quinze) dias antes do seu término, e após o cumprimento 

das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo 

de vigência do presente Termo de Fomento. 

6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente 

Termo de Fomento, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso 

verificado. 

6.4 – A prorrogação deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos 

partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da última dilação de 

prazo. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 

FISCALIZAÇÃO.  

7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo 

de outros elementos, deverá conter: 

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 

benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o 

alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou 

de fomento; 

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no 

âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 

tomaram em decorrência dessas auditorias. 

7.2 -Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de 

serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização 

judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 
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I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais 

bens; 

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano 

de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo 

ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da 

sociedade civil até o momento em que a administração assumiu essas 

responsabilidades, considerando-se o estabelecido nos itens 1.2 e 1.3 deste Termo de 

Fomento. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá 

conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir 

que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 

das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados 

esperados, até o período de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, 

das seguintes informações e documentos: 

I – extrato da conta bancária específica; 

II - notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, 

dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da parceria; 

III - comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando 

houver; 

IV - relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;  

§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos 

recursos recebidos no prazo de até 30(trinta) dias a partir do repasse de recursos.  

8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de 

fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, 

bem como dos seguintes relatórios: 



 
 
 

Rua José de Alencar, 405– Centro 

Quixadá – Ceará 

 
 
 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, 

contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o 

comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 

II - relatório de execução financeira do Termo de Fomento com a descrição das 

despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do 

objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano 

de trabalho. 

8.3 - A Administração pública municipal considerará ainda em sua análise o seguinte 

relatório elaborado internamente, quando houver: 

I- relatório técnico de monitoramento e avaliação, sobre a conformidade do 

cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de 

fomento. 

8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 

67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das 

ações quanto: 

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado. 

8.5 -A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública 

observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir, 

alternativamente, pela: 

I - aprovação da prestação de contas; 

II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de 

tomada de contas especial. 

8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido 

prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou cumprir a 

obrigação. 
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§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, 

prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração 

pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de 

resultados. 

§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não 

havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de 

responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 

identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 

nos termos da legislação vigente. 

8.7 -A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no 

prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do 

cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual 

período. 

Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as 

contas tenham sido apreciadas: 

I - não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se 

adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter 

sido causados aos cofres públicos; 

II - nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de 

seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de 

mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo 

referido neste parágrafo e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração 

pública. 

8.8 - As prestações de contas serão avaliadas: 

I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos 

objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 

falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: 

a) omissão no dever de prestar contas; 
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b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de 

trabalho; 

c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; 

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

8.9 -O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de 

contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo, levando em 

consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo 

permitida delegação a autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 

8.10 -Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase 

recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá solicitar 

autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações 

compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 

trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a área 

de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de 

trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de 

restituição integral dos recursos. 

8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da 

prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em seu arquivo os 

documentos originais que compõem a prestação de contas. 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura 

de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 

15 (quinze) dias em relação à data de término de sua vigência. 

9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com 

alteração da natureza do objeto. 

9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 

o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria 

Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 

para análise e parecer. 

9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a 

efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do 
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prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do Termo de 

Fomento. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 

normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública 

poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as 

seguintes sanções: 

I - advertência; 

II- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da 

administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência 

exclusiva de Secretário Municipal facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 

requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 

10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da 

prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à 

execução da parceria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES 

11.1 - Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza 

permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à 

consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 
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11.2 –Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e 

equipamentos eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos 

com os recursos aplicados em razão deste Termo de Fomento. 

11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil 

e gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil 

formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na 

hipótese de sua extinção. 

11.4– Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério 

do administrador público, ser doados a outra Organização da Sociedade Civil que se 

proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a 

consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto 

pactuado,  

11.5–Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, 

exclusivamente, ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou 

semelhante ao previsto neste Termo de Colaboração/Fomento, sob pena de reversão 

em favor da Administração Pública 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

12.1 -O presente Termo de Fomento poderá ser: 

I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas 

obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente 

da avença, respeitado o prazo mínimo de 15(quinze) dias de antecedência para a 

publicidade dessa intenção; 

II -rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 

extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  

a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 

apresentado; e 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 

Tomada de Contas Especial.  
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

13.1 - A eficácia do presente Termo de Fomento ou dos aditamentos que impliquem 

em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica 

condicionada à publicação do respectivo extrato na imprensa oficial do município, a 

qual deverá ser providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 

05() dias a contar da respectiva assinatura. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

14.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de 

colaboração/termo de fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, 

o foro de Quixadá - Comarca de Quixadá, com renúncia expressa a outros, por mais 

privilegiados que forem. 

14.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 

irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 

conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 

partícipes, na presença de duas testemunhas, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. 

Quixadá- CE -, em xxzxxxx de xxxx de xxxxx. 
 
_________________________________________________________ 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE QUIXADÁ 
Assinatura do representante legal da Administração Pública Municipal 
CONCEDENTE 
 
______________________________________________ 
OSC 
Assinatura do representante legal da Organização da Sociedade Civil 
CONVENENTE 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.__________________________________________ CPF______________________ 
 
2.___________________________________________CPF ____________________  


