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O presente edital destina-se ao chamamento público voltado para a seleção de 01 

(um) projeto apresentado por  organização da sociedade civil (OSC), com vistas à 

celebração de Termo de Fomento, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, alterada pela Lei nº13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto 

Municipal n° 18 de 29 de maio de 2019, a ser celebrado pela Prefeitura Municipal de 

Quixadá através da Fundaçaõ de Geração de Emprego, Renda e Habitação Popular de 

Quixadá – FUNGERHP.  
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Edital de Chamamento Público FUNGERPH - Nº 01/2020 

 
 

A Prefeitura Municipal de Quixadá, por intermédio da Fundação de Geração de 

Emprego, Renda e Habitação Popular- FUNGERHP, torna público o presente Edital de 

Chamamento Público visando a seleção de Projeto apresentado por organizações da 

sociedade civil  interessada em celebrar Termo de Fomento, que tenha por objeto a 

execução de projeto de parceria para execução de atividades de interesse público. 

 
1. DO OBJETO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

 O Objeto  do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a 

celebração de parceria com a Fundação de Geração de Emprego, Renda e Habitação 

Popular- FUNGERHP,  através da formalização de Termo de Fomento, para a 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco através da transferência de 

recursos financeiros aos catadores de coleta seletiva  cadastradas no Bolsa 

Reciclagem de que trata a Lei nº 2.994, de 02 de outubro de 2019 e Decreto 

regulamentador nº 37/2019, através de suas Associações devidamente contituídas, 

como forma de viabilizar a venda dos produtos, pós coleta, oriundos da segregação e  

enfardamento dos materiais reciclaveis, conforme condições estabelecidas neste 

Edital. 

  

Fomento Financiero  Valor Mensal Valor Total/ano 

01 projeto social por 12 meses 

 

R$ 2.000 24.000,00 

  

 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, alterada pela Lei nº13.204, de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto 

Municipal n° 18 de 29 de maio de 2019, e pelos demais normativos aplicáveis, além 
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das condições previstas neste Edital. 

 Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e 

os critérios para a celebração do Termo de Fomento. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

 

A publicação do presente edital, além de imposta pela legislação Lei nº13.204, 

de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto Municipal n° 18 de 29 de maio de 2019, é 

de interesse público e tem grande relevância social, na medida em que trata do 

estabelecimento de condições e normas para a celebração de parceria entre a 

administração pública e as organizações da sociedade civil. Instituindo-se assim,  

como um instrumento a ser adotado pela administração pública a captação de planos 

de trabalho propostos pela sociedade civil organizada para aporte financeiro. 

Reconhecendo a participação social como direito do cidadão e que esta se dá 

principalmente pela solidariedade, cooperação, respeito às diversidades e que a 

promoção do empoderamento  sócioeconômico consolida-se  através de investimento 

em ações de cooperação que visem a inclusão social e produtiva. 

Este edital tem como objetivo principal o fomento à projeto/plano de trabalho que 

desenvolva  ações de inclusão social e produtiva através da  coleta, triagem, 

reciclagem e/ou comercialização de resíduos sólidos extraídos da coleta de materiais 

recicláveis, bem o seu pós venda. Projeto este que deverá ser  apresentado  por  

Organização da Sociedade Civil – OSC que seja constituída por catadores inseridos 

no programa bolsa reciglagem de que trata a Lei nº 2.994, de 02 de outubro de 2019 e 

Decreto regulamentador nº 37/2019, através de suas Associações devidamente 

contituídas. 

Considerando que este é um público eminentementeme sujeito à situações de 

vulnerabilidades sociais, sendo moradores de periferias onde pouco acesso tem às 

políticas públicas, a possibilidade do fomento à estas inciativas visam criar espaços  e 

estratégias de empoderamento social e promoção da cidadania. 

Neste sentido, considerando especialmente a situação atual de pandemia 

provocado pelo Covid-19, onde tem-se agravado em muito as situaçõs de 
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vulnerabilidade, esta categoria de trabalhadores, especificamente, surge para o 

cenário municipal como uma preocupação, tornando-se mister a intervenção do poder 

público na proposição de estratégias que possam fomentar inciativas já existentes, 

trazendo-os à tona, possibilitando o fortalecimento das organizações sociais coletivas. 

Assim, este edital trás como público alvo as famílias organizadas coletivamente em 

cooperativas /associações que atuam com a reciclagem dos resíduos recicláveis,e que 

visem o incentivo à educação socioambiental, no intuito da crianção de espaços que 

possam refletir sobre a preservação, conservação e proteção de nossos recursos 

naturais. 

Por fim, a intenção é de que seja um primeiro passo para  reflexão sobre a 

necesidade de instituir-se a nível de município uma política pública de coleta seleitva, 

onde sejam envolvida a sociedade local. 

3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), 

assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da 

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de 

dezembro de 2015): 

a) entidade privada sem fins lucrativos 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 do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 

de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

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

1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou 

social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 

trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores 

rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as 

capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9867.htm
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cunho social; 

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de 

interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente 

religiosos. 

d) Deverá apresentar plano de trabalho que contemple os objetivos deste edital.  

e) Todas as organizações da sociedade civil que, através do presente edital, 

tiverem interesse em firmar parceria com a administração pública, 

declaram que estão cientes e concordam com as disposições previstas 

no Edital, bem como que se responsabilizam pela veracidade e 

legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 

processo de seleção. 

Não é permitida a atuação em rede. 

 

4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

FOMENTO 

5.1. Para a celebração do Termo de Fomento, a OSC deverá atender 

aos seguintes requisitos: 

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

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

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

Federal n.º 13.019, de 2014); 

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

que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 

Federal n.º 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da 

entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

c) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo, um, 

dois ou três anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
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Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria 

seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da 

União, admitida a  redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese 

de nenhuma organização atingi-los (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei Federal 

n.º 13.019, de 2014); 

5.2. No momento de celebração do Termo de Fomento, a OSC deverá 

apresentar aos seguintes documentos: 

a) apresentar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante;  

b) apresentar capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do 

objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;  

c) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 

contribuições, de dívida ativa e trabalhista (art. 34, caput, inciso II, da Lei Federal n.º 

13.019, de 2014); 

d) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro 

civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de 

sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, 

inciso III, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

e) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como 

relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com 

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

carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de 

cada um deles (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

f) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de 

cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo, contrato de locação ou 

outro documento que comprove a veracidade da declaração. (art. 34, caput, inciso VII, 

da Lei Federal n.º 13.019, de 2014). 

 
5.3. Ficará impedida de celebrar o Termo de Fomento a OSC que: 
 

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

2014); 

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

(art. 39, caput, inciso II, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 

Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer 

esfera governamental, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 

companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau 

(art. 39, caput, inciso III da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 

(cinco) anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados 

os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela 

rejeição (art. 39, caput, inciso IV, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

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

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

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com 

a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei Federal n.º 13.019, de 2014, ou com a 

sanção prevista no inciso III do mesmo art. 73 da Lei Federal n.º 13.019, de 2014 (art. 39, 

caput, inciso V, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

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

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

últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014); 

g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham 

sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que 

tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido 

considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 

(art. 39, caput, inciso VII, da Lei Federal n.º 13.019, de 2014). 

 



                                                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
                                                                    FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO,RENDA 

                                                          E HABITAÇÃO POPULAR DE QUIXADÁ- FUNGERHP  

 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão destinado a processar e julgar o 

presente chamamento público, composto por agentes públicos a ser nomeada pelo 

gestor municipal  através de Portaria; 

6.2. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não 

impede a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o 

membro impedido deverá ser imediatamente substituído por membro que possua 

qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de divulgação de novo 

Edital, sendo publicada nova portaria;  

6.3. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que tenhamo conhecimento na política 

pública de que trata este edital; 

6.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências 

para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas 

entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, 

devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da 

transparência. 

 

7. DA FASE DE SELEÇÃO 
 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
 

Tabela 1 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público.  

No site da Prefeitura de Quixadá  

www.quixada.ce.gov.br/publicacoes , e no Diário 

Oficial dos Municípios do Ceará 

 

22.04.2020 
 

2 Prazo para impugnação do edital  

Deverão  ser protocolados via e-mail: 

fungeth@quixada.ce.gov.br 

 
22 a 24.04.2020 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes
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3 Prazo para esclarecimento de dúvidas sobre o edital  

Deverão  ser protocolados via e-mail: 

fungeth@quixada.ce.gov.br 

22.04 a 30.04.2020 

4  

Prazo para envio dos Planos de Trabalho pelas 

OSCs 

 
OBSERVAÇÃO: O PLANO DE TRABALHO EOS 

DEMIAS DOCUMENTOS, deverão ser entrgue via 

Ofício protocolado presencialmente, na SEDE da 

FUNGERHP, localizada na Rua José de Alencar, 405, 

Centro de Quixadá, próximo a Pç. Coronel Nanan. 

O Plano e os demias documentos deverão estar em 

envelope lacrado com a seguinte Identificação: 

“Apresentação de Plano de Trabalho e Anexos 

referente ao Edital de Chamamento Público 

FUNGERHP - Nº 01/2020” 

 

 
22.04 a 22.05.2020 

 
 

Dias e horários: 
Segunda a Sexta  
De 8:00 às 11:00 

(manhã) 

5 Etapa competitiva de avaliação dos Planos de 

Trabalho pela Comissão de Seleção. 

25.05.2020 

5 Divulgação do resultado preliminar – 
 

Será divulgado no  site da Prefeitura de Quixadá  

www.quixada.ce.gov.br/publicacoes  

              25.05.2020 

6 Interposição de   recursos contra o 

resultado preliminar. 

Deverão  ser protocolados via e-mail: 

fungeth@quixada.ce.gov.br 

25 a 27.05.2020 

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 28.05.2020 

8 Homologação e publicação do resultado definitivo 

da fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver). 

 

No site da Prefeitura de Quixadá  

www.quixada.ce.gov.br/publicacoes , e no Diário Oficial 

dos Municípios do Ceará 

 

 

28.05.2020 

11 Convocação oficial via email à OSC para 

celebração da parceria 

29.05.2020 

12 Prazo para OSC apresentar a  documentação Até 01.06.2020 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes
http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes
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necesária à celabração da parceria 

Observação: deverão ser entrgue via Ofício 

protocolado presencialmente, na SEDE da 

FUNGERHP, localizada na Rua José de Alencar, 405, 

Centro de Quixadá, próximo a Pç. Coronel Nanan. 

O Plano e os demias documentos deverão estar em 

envelope lacrado 

13 Prazo para análise dos documentos apresentados 

pela OSC 

02.06.2020 

14 Prazo para regularização da  documentação, se for 

necessário 

Até o dia 03.06.2020 

 
7.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
 

7.2.1. Disponibilizaremos, portanto, o prazo de 30 (trinta) dias corridos para 

a apresentação dos planos de trabalho, contado da data de publicação do Edital. 

7.2.2. O presente Edital será divulgado em página do site oficial da Prefeitura de 

Quixadá  www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/ , no Diário Oficial dos Municípios, com 

cópia exposta na sede da FUNGERHP localizada na Rua José de Alencar,405 – 

Centro de Quixadá-CE.   

7.3. Etapa 2: Envio do Projeto e documentos pelas OSCs 
 

7.3.1. O Plano de Trabalho  e os demias documentos, deverão ser entrgue via Ofício 

protocolado presencialmente, na SEDE da FUNGERHP, localizada na Rua José de 

Alencar, 405, Centro de Quixadá, próximo a Pç. Coronel Nanan. O Plano e os demias 

documentos deverão estar em envelope lacrado com a seguinte Identificação: 

“Apresentação de Plano de Trabalho e Anexos referente ao Edital de Chamamento 

Público FUNGERHP - Nº 01/2020” 

7.3.2. A proposta do Plano de Trabalho, protocolada, deverá ter todas as 

folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo 

representante legal da OSC  proponente. 

7.3.3. 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 municipal. 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/


                                                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
                                                                    FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO,RENDA 

                                                          E HABITAÇÃO POPULAR DE QUIXADÁ- FUNGERHP  

 

7.3.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. 

7.3.5. Os Projetos/palnos de trabalho apresentados para a seleção deverão 

conter, no mínimo, as informações que permitam  a Comissão de Seleção avaliar os 

critérios de julgamento estabelecidos no item 7.4.3 deste edital;  

7.3.6. Os documentos deverão ser encaminhadas, conforme estabelecido no 

item 7.3. devendo conter os seguintes documentos: 

I ofício dirigido ao Administrador Público responsável pela Unidade Gestora, 

solicitando  a celebração do Termo de Fomento, com a devida justificativa do pedido, 

conforme Anexo I; 

II  preenchimento do formulário "Dados Cadastrais", conforme Anexo II; 

III - cópia da Lei Municipal, Estadual ou Federal que reconhece a entidade como 

de Utilidade Pública, exceto as Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

instituídas na forma da Lei Federal n. 9.790, de 1999, quando for o caso; 

IV apresentar registro da organização da sociedade civil em Conselho Municipal, 

Estadual ou Federal, se no município tiver orespectivo conselho instituído; 

V declaração de que a organização não deve prestações de contas a quaisquer 

órgãos ou entidades, conforme Anexo III, 

VI declaração que não emprega menor, conforme disposto no art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal de 1988, Anexo IV; 

VII  declaração de comprimento de prestação de contas, Anexo V; 

VIII declaração de ciencia e concordância, Anexo VI; 

IX  declaração que possui condições técnicas e materiais, para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento 

das metas estabelecidas, Anexo VII; 

X declaração do representante legal da organização da sociedade civil 

informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em qualquer das 

vedações previstas neste Edital Anexo VIII; 

XI relação nominal dos dirigentes da OSC, Anexo IX; 

XII  Modelo de Plano de Trabalho, Anexo X; 

 

7.4. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção. 
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7.4.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 

Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e 

julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá 

total independência técnica para exercer seu julgamento. 

7.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no item 7.1 deste 

edital, 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 30 (trinta) dias. 

7.4.3. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos 

critérios de julgamento apresentados a seguir: 

a) a descrição da realidade com o objeto da parceria e o nexo com a atividade 

ou o projeto proposto, ( valor da pontuação de 01 à 02); 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas, os prazos e os 

indicadores que aferirão o cumprimento das metas, ( valor da pontuação de 01 à 02); 

c) a forma de execução das atividades ou dos projetos, ( valor da pontuação de 

01 à 02); 

d) a descrição da experiência e atuação com o público alvo do objeto da 

parceria, ( valor da pontuação de 01 à 04); 

Parágrafo ùnico – Para se classificar a OSC deverá atingir no mínimo 06 (seis)  

dos 10 ( dez) pontos possíveis; 

7.4.4. A falsidade de informações nas propostas, 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. 

7.4.5. Serão eliminadas aquelas propostas: 
 

7.4.5.1. cuja pontuação total for igual ou inferior a 05 (cinco) pontos; 
 

7.4.5.2. que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou 

(D); ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição 

da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as 
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ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão 

o cumprimento das metas, a descrição da experiência e atuação com o público alvo do 

objeto da parceria; 

7.4.5.3. que estejam em desacordo com o Edital; 
 

7.4.6. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem 

decrescente, de acordo com a pontuação total obtida, assim considerada o total das 

notas lançadas pela Comissão de Seleção; 

7.4.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será 

feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (“a”+”d”). 

Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento “d”. Caso essas regras 

não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo 

de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio. 

 

7.4.8. Etapa 4: Divulgação do resultado.  

7.4.9. A administração pública, através da Unidade Gestora, homologará e 

divulgará o resultado do final da seleção  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 afixará cópia na sede da FUNGERHP, localizada na 

Rua José de Alencar, 404, Centro de Quixadá. 

7.4.10. Será emitido parecer jurídico na forma do artigo 35, inciso VI, da Lei 

Federal n.º 13.019/2014, que abrangerá a análise da juridicidade das parcerias e 

consulta sobre eventual dúvida apresentada pelo gestor da parceria ou outra 

autoridade que se manifestar no processo. Tal manifestação não abrangerá análise de 

conteúdo técnico de documentos do processo, sendo que, eventual manifestação 

individual em cada processo será dispensada quando já houver parecer sobre minuta 

padrão aprovada pela Procuradoria Jurídica. 

7.4.11. Caso o relatório técnico emitido pela Comissão de Seleção ou o 

Parecer Jurídico concluam pela possibilidade de celebração do Termo de Fomento 

com ressalvas, deverá o responsável pela Unidade Gestora sanar os aspectos 

ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação destes aspectos ou sua 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
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exclusão. 

7.4.12. O resultado do julgamento deverá ser homologado pelo responsável da 

Unidade Gestora e será divulgado no Diário Oficial do Município, sem prejuízo da 

divulgação no site da Prefeitura Municipal de Quixadá.  

7.4.13. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 

entidade com proposta classificada (ou não eliminada), e desde que atendidas às 

exigências deste Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao 

processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração da parceria. 

 

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
 

8.3. Plano de trabalho 
 

Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o 

detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos 

os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei Federal n.º 

13.019, de 2014). 

8.3.1. O plano de trabalho deverá respeitar e constar todos os requisitos 

exigidos pelo artigo 22 da Lei Federal n.º 13.019/2014, contendo os seguintes 

elementos: 

8.3.1.1. a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado 

o nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

8.3.1.2. descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 

atividades a serem executadas, constando o que se pretende realizar ou obter, bem 

como quais os meios utilizados para tanto; 

8.3.1.3. o prazo para execução das atividades e o cumprimento de metas; 

8.3.1.4. a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem 

utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

8.3.1.5. a descrição da experiência e atuação com o público alvo do objeto da 

parceria; 

 

8.3.2. A administração pública examinará o plano de trabalho que deverá está 

conforme o item 8.1 deste edital e a documentação que atenda aos itens 5.2 e 7.3.6 
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deste edital, apresentados  pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC 

imediatamente mais bem classificada que tenha sido convocada para a celebração da 

parceria. 

 

8.4. Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 

necessário. 

8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados 

ou constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e 

solicitada a regularizar sua situação, no prazo de até  02 (dois) dias , sob pena de não 

celebração da parceria. 

8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho 

enviado pela OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC 

deverá fazê- lo, no prazo de até 02 (dois) dias, contados da data de recebimento da 

solicitação apresentada. 

8.5. Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de Fomento 
 

8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das 

providências impostas pela legislação vigente, incluindo a aprovação do plano de 

trabalho, a emissão do parecer técnico, a emissão de parecer jurídico e as 

designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação. 

8.5.2. No período entre a apresentação da documentação prevista no 

presente edital (na fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria) a 

OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a 

regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e 

exigências previstos para celebração. 

8.5.3. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no 

quadro de dirigentes, quando houver. 

8.6. Publicação do extrato do Termo de Fomento no Diário Oficial dos 

Municípios. 

8.6.1. O Termo de Fomento só terá  efeitos jurídicos após a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial dos Municípios. 



                                                                        PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
                                                                    FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO,RENDA 

                                                          E HABITAÇÃO POPULAR DE QUIXADÁ- FUNGERHP  

 

 

9. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO 

DO OBJETO 

9.3. O valor financeiro para a celebração desta parceria está prevista na 
dotação orcamentária da FUNGERHP.  

 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

10.3. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Quixadá  na internet (www.santabarbara.mg.com.br) e no 

Diário Oficial do Município. 

10.3.1. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, de forma 

eletrônica, conforme indicado no item 7.1 deste edital. 

10.3.2. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na 

interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados de forma 

eletrônica, conforme indicado no item 7.1 deste edital. Os esclarecimentos serão 

prestados pela Comissão de Seleção também via email. 

10.3.3. 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. 

10.3.4. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos 

pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o 

texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a 

alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

10.4.  A FUNGERHP e a Comissão de Seleção, resolverão os casos omissos 

e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os 

princípios que regem a administração pública. 

10.5. 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 a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

10.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 
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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 poderá acarretar a eliminação da proposta 

apresentada, a aplicação das  sanções administrativas cabíveis e a comunicação do 

fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 

crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 

celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento e/ou 

aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei Federal n.º 13.019 de 2014. 

10.7. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa 

para participar deste Chamamento Público. 

10.8. 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. 

11. DOS ANEXOS 

Anexo I - Modelo de Ofício de Solicitação  

Anexo II - Modelo de Dados Cadastrais 

Anexo III - Modelo de declaração de que não deve prestações de contas 

 Anexo IV - Modelo de declaração de que não emprega menor 

Anexo V - Modelo de declaração de comprometimento de prestação de contas      

Anexo VI – Declaração de Ciência e Concordância 

Anexo VII – Declaração de capacidade Técnicas e materiais  

Anexo VIII – Declaração de que não incorre nas vedações previstas neste edital 

 Anexo IX – Relação dos dirigentes 

Anexo X  – Plano de Trabalho 

 
Quixadá, 22 de abril de 2020. 

 
 

Autorizado Por Francisca Cássia Freitas de Sousa- Presidente da FUNGETH 
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Logomarca da  OSC 

ANEXO I 

 

OFÍCIO DE SOLICITAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA 

PARTICIPAR DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
 
 
 
 

Santa Bárbara-MG, ......... de ............................ de ......... 

 
 

Ilmo. Sr(a) Secretário Municipal; 

 
 

Cumprimentando cordialmente Vossa Senhoria, valho-me do presente 

para em nome da (nome da instituição, número do CNPJ e endereço atual 

completo) solicitar a participação no Chamamento Público conforme Edital  . 

 
 
 
 
 
 

 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC
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ANEXO II 

 

(MODELO )  

DADOS CADASTRAIS DO TERMO DE FOMENTO  PARA CHAMAMENTO 

PÚBLICO 

 
1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO 

Nome da Organização: 

CNPJ: 

Endereço completo: 

Telefone: Celular: 

Email: 

Site: 

Lei que declara de utilidade pública: 

 
2. DO RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO: 

Nome: 

CPF: 

Endereço completo: 

Telefone: Celular: 

Email: 

Site: 

Período de Mandato: 

 
3. HISTÓRICO DA ORGANIZAÇÃO: 

Data da Fundação: 

Sede: (  ) Própria ( ) Alugada (  ) Cessão de uso 

Outra situação:____________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________ 
 

 

4. INFRA-ESTRUTURA DA ORGANIZAÇÃO: 



 

 

Possui veículo: ( ) Sim ( ) Não Quantidade: 

Próprio: ( ) Alugado ( ) Cedido (    ) Possui bens imóveis: ( ) Sim ( ) Não  

Forma de aquisição: (   ) Recursos próprios (   ) Convênio    (    ) Doação 

 
5. DADOS BANCÁRIOS: 

Banco:  

Agência:  

Número da Conta: 

 
6. DADOS DO CORPO TÉCNICO 

Nome: 

Cargo: 

 
7. OUTROS PARTÍCIPES 

Nome: 

Cargo: 

 
8. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: 

Nome: Cargo: 

 
9. CONSELHO FISCAL: 

Nome: Cargo: 
 
 
 
 

 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

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

 

DECLARAÇÃO DE QUE A ORGANIZAÇÃO NÃO DEVE PRESTAÇÕES 

DE CONTAS A QUAISQUER ÓRGÃOS FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS 

 
 
 
 
 
 
Declaro, que a Entidade........................................................ não se encontra 

em mora ou com débito perante a qualquer órgão ou entidade da Administração 

Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual ou Municipal, sob pena de aplicação 

do art. 299 do Código Penal. 

 

 

 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

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

 
 

DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR 

 
 

 
 
 

A ........................................................................................... , inscrita no CNPJ 

n. ..........................................., por intermédio de seu representante legal o (a) 

Sr. (a) ..............................................................................., portador (a) da Carteira 

de 

Identidade  n..........................................e  do  CPF  n ......................................., 

DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7º, inciso XXXIII da 

Constituição Federal de 1988, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: 

emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

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

 
 

 
DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
 

 
Na qualidade de representante legal do(a) 

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

com sede na ................................................................................................ , no 

Município de ................................................................... , inscrita no CNPJ sob 

o n. ..................................................., declaro para os devidos fins que me 

comprometo a prestar contas, em conformidade com as metas e prazos 

estabelecidos  no plano de trabalho. 

Para maior clareza firmo a presente. 

 
 

 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

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

 

 

 

 

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 

.........../20 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 20  . 

 

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

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

 

DECLARAÇÃO CAPACIDADE TÉCNICA E MATERIAL 

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 condições técnicas 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 técnicas  

e materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e 

o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

➢ dispõe de condições técnicas  e 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. 

Local-UF,  de  de 20  . 

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

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

 

DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL INFORMANDO QUE A ORGANIZAÇÃO E SEUS DIRIGENTES NÃO 

INCORREM EM QUALQUER DAS VEDAÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL 

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, colateral ou 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, de 2014); 

➢ Não    contratará    com    recursos    da     parceria,     para     prestação  de 

serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança,  de  órgão  ou  entidade  da  administração pública 

municipal celebrante, 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; 

➢ 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 

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, direitos e valores. 

 

Local-UF,  de  _ de 20  . 

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

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

 

  RELAÇÃO 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 

   

  

 

 

 

 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

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

 

( MODELO) PLANO DE TRABALHO 

 
 

INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

Razão social: 

Endereço:  

CNPJ: 

Telefone: 

E-mail:  

 

a) a descrição da realidade com o objeto da parceria e o nexo com a atividade 

ou o projeto proposto, ( valor da pontuação de 01 à 02); 

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas, os prazos e os 

indicadores que aferirão o cumprimento das metas, ( valor da pontuação de 01 à 02); 

c) a forma de execução das atividades ou dos projetos, ( valor da pontuação de 

01 à 02); 

d) a descrição da experiência e atuação com o público alvo do objeto da 

parceria, ( valor da pontuação de 01 à 04); 

 
 
1. DESCRIÇÃO DA REALIDADE (justificativa do projeto) 
 



 

 

2. ABRANGÊNCIA TERRITORIAL  
 

3. DA EXPERIENCIA E PÚBLICO ALVO 
 

 
4. DOS OBJETIVOS DOPROJETO 

 
3.1 . OBJETIVO GERAL 

 

3.2 . OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 
5. METODOLOGIA (a forma de execução das atividades ou dos projetos ) 
 
 
6. ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS   
(as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas, os prazos, os 

indicadores que aferirão o cumprimento das metas) 

 
Exemplo: 
 

Tipo de ação: ___________________________________________ 

metas Prazo/período de 
execução 

Resultados esperados(indicadores) Meio de avaliação 

    

Tipo de ação: ___________________________________________ 

metas Prazo/perí
odo de 
execução 

Resultados 

esperados(indicadores) 

Meio de 
avaliação 

    

 



 

 

 
 
 
7 . RECURSOS MATERIAIS 
 

8 . DAS DESPESAS DE CUSTEIO ( apresentar tabela de custeio para cada 
ação) 
 
9 . CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO  
 

PARCELA  VALOR PARCELA  VALOR PARCELA  VALOR PARCELA  VALOR 

1ª/12  4ª/12  7ª/12  10ª/12  

2ª/12  5ª/12  8ª/12  11ª/12  

3ª/12  6ª/12  9ª/12  12ª/12  

Valor total  

 
 
 

Local-UF,  de  de 20  . 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC 


