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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2020 – SDS 

 

 

1. PREÂMBULO 

A Pandemia veio lançar luz a uma série de problemas sociais que permeiam às nações, 

máxime aquelas tidas como emergentes que são tão castigadas pelas antinomias e 

assimetrias sociais. A eclosão da COVID-19 no Brasil afeta frontalmente aos mais 

vulneráveis e fragilizados, como a população em situação de rua, por exemplo, que não 

pode adotar o auto isolamento ou até mesmo deixar de trabalhar. É preciso oferecer 

alternativas de acolhimento para esta parcela da sociedade que está exposta de forma 

ainda mais acentuada aos riscos de contágio do novo coronavírus. Não à toa, que o 

Governo Federal, por meio do Ministério da Cidadania e Secretaria Nacional de 

Assistência Social, publicou Portarias sob nºs 369/2020, SNAS nº 63/2020, 

respectivamente, dispondo sobre repasse financeiro emergencial de recursos federais 

para a execução de ações socioassistenciais e estruturação da rede do Sistema único de 

Assistência Social – SUAS, visando aumentar a capacidade de resposta do SUAS no 

atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social 

decorrente da COVID-19. Daí a inquestionável importância no lançamento do presente 

Edital de Chamamento Público para selecionar de Entidade Social que patrocine 

alojamento, atendimento e proteção às pessoas em situação de rua durante o período 

que perdurar a Emergência em saúde pública, inclusive para afastar a regra prevista no 

art. 26, caput, do Decreto Municipal nº 18/2019 e atrair a aplicabilidade das disposições 

do §1º, do mesmo artigo, em vista da essencialidade e premência do serviço. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A 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 e Decreto Municipal n° 18 de 29 de maio de 

2019, aplicando-se no que couber o Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016, 

sem prejuízo da incidência normas correlatas, além das condições previstas neste Edital.  

 

3. FINALIDADE  

A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de Plano  de Trabalho para a 

celebração de parceria com o Município de Quixadá, por intermédio da Secretaria de 

Desenvolvimento Social, mediante a formalização de Termo de Colaboração, 

objetivando a execução de serviço de proteção social em situações de Calamidades 

Públicas e Emergências, voltadas à população de rua do Município de Quixadá – 

desabrigados, desalojados ou estado de imigração -, pelo período em perdurar a crise em saúde 

pública, decorrente da Pandemia no desenvolvimento de ações socioassistenciais, de 

caráter emergencial e temporário, devido a Pandemia do COVID-19, conforme ações a 

seguir: 

 

4. OBJETO 

Execução das ações socioassistenciais, no contexto de enfrentamento da crise em 

saúde pública, decorrente da Pandemia da COVID-19 e pelo tempo que perdurar a 

emergência, por meio da implementação de serviço de proteção social, notadamente 

através do acolhimento da população em situação de rua com referência no 

Município de Quixadá – indivíduos e/ou famílias - em alojamentos ou abrigos, com 

vistas à promoção do isolamento social, provisões e outras demandas que atendam 

às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos riscos quanto à 

infecção ou disseminação do vírus, conforme detalhado no Plano de Trabalho - 
ANEXO I de responsabilidade da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 
do Município de Quixadá-CE. 
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5. AÇÕES A SEREM REALIZADAS E VALORES A SEREM 

REPASSADOS 

AÇÃO 
META DE 

ATENDIMENTO 
TOTAL DO 
REPASSE 

FORMA DE 
REPASSE 

Assegurar alojamento 
provisório em condições 

dignas e de segurança 
destinado a pessoas e ou 

famílias em situação de rua, 
desabrigados, desalojados ou 

em situação de imigração. 

 
 

10 vagas 
 

R$ 63.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
Em 05 parcelas 

Identificar perdas e danos 
ocorridos e cadastrar a 

população atingida. 

 
Articular a rede de políticas 
públicas e redes sociais de 

apoio para prover as 
necessidades detectadas 

Promover a inserção na rede 
socioassistencial e o acesso a 
benefícios socioassistenciais. 

6. PERÍODO DE EXCUÇÃO 

6.1. A execução do serviço de que trata o objeto do presente Chamamento ocorrerá 

05 meses (agosto à dezembro de 2020). 

7. PÚBLICO ALVO 

7.1. Indivíduos e famílias que se encontrem em situação de rua, desabrigados,  

desalojados ou em situação de imigração com riscos agravados pela situação de 

calamidade pública ocasionado pela Pandemia do COVID-19.   

7.2 Formas de acesso do Público Alvo: 

7.2.1. Via busca ativa/abordagem social do CREAS; 

7.2.2. Por demanda espontânea aos serviços no município que deverá proceder com 
encaminhamento para triagem pelo CREAS; 
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7.2.3. Via determinação do Poder Judiciário. 

8. DAS PROVISÕES AO COMPANHAMENTO DO PÚBLICO ATENDIDO 

8.1. O serviço de alojamento provisório deverá atender as necessidades relativas 

às provisões quanto à:  

8.1.1. AMBIENTE FÍSICO: Alojamento provisório para repouso e restabelecimento 

pessoal, com condições de salubridade, instalações sanitárias para banho e higiene 

pessoal, com privacidade individual e/ou familiar; espaço para realização de refeições; 

espaço para estar e convívio. 

8.1.2. RECURSOS MATERIAIS: Materiais de consumo para o desenvolvimento do 

serviço: alimentos, artigos de higiene, cobertores, roupas, calçados, dentre outros. 

Estrutura para guarda de pertences e de documentos. Transporte conforme 

necessidade. 

8.1.3. RECURSOS HUMANOS: a entidade deverá garantir pessoal suficiente para que 

garanta atendimento contínuo e ininterrupto nos horários diurnos e noturnos, dispondo  

inclusive de um coordenador do serviço.  

8.2. O Acompanhamento psicossocial e jurídico ocorrerá em parceria com o Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS.  

 

9. REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

9.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil 

(OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, 

“b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 

de dezembro de 2015): 

9.1.1. Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua 

entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou 

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

dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 

patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por 

meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 
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9.1.2. 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 cunho social; ou 

9.1.3. 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. 

9.2. Poderão participar do presente certame as OSCs que atendam aos 

requisitos previstos nos Art. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei 

Federal nº 13.204/15, bem como atendam aos critérios estabelecidos na 

Resolução nº 21 de 24 de novembro de 2016, do Conselho Nacional de 

Assistência Social – CNAS: 

9.2.1. Previsão expressa em suas normas de organização interna, objetivos voltados à 

promoção da atividades e finalidades de relevância pública e social; 

9.2.2. Possuir inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, nos termos da 

Lei Orgânica de Assistência Social, Art. 6º B, §2º, inciso II; Resolução CNAS nº 

14/2014, Art. 5º; 

9.2.3. Se a OSC não desenvolver qualquer serviço, programa, projeto ou benefício 

socioassistencial no Município de Quixadá, será aceita a inscrição do Conselho 

Municipal de Assistência Social do Município onde está instalada a sede da OSC. Caso 

a OSC seja contemplada neste edital, deverá pleitear sua inscrição no CMAS de 

Quixadá; 

9.2.4. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014). 

9.3. Comprovar, no momento da apresentação do plano de trabalho: 

9.3.1. Possuir no mínimo 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por 

meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base 
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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; 

9.3.2. Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 

de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser descrita no Plano de 

Trabalho e comprovada no momento da celebração da parceria e na forma do art. 33, 

caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

9.3.3. Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do 

objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, 

prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado 

mediante declaração do representante legal da OSC, conforme anexo II. Não será 

necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição 

de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para 

o cumprimento do objeto da parceria (Art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei 

nº 13.019, de 2014; 

9.3.4. Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 

25 do Decreto Municipal nº 18/2019. Não será necessária a demonstração de 

capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais para o 

cumprimento do objeto da parceria (Art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei 

nº 13.019, de 2014. 

10. IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

10.1. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

10.1.1. não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

10.1.2. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada 

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

10.1.3. tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 

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

vedadao que a mesma pessoa figure no termo de colaboração como dirigente e 

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

conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da 

Lei nº 13.019, de 2014); 

10.1.4. 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, de 2014); 

10.1.5. 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); 

10.1.6. 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 

10.1.7. 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, de 2014). 

11. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 
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11.1. 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. 

11.2. 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 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. 

11.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta 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 (art. 24, §4º, do Decreto Municipal nº 19/2019). 

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

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

11.5. 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. 

12. DAS FASES DA SELEÇÃO 

12.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 24/07/2020 
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2. 

Prazo para impugnação do edital 

Prazo para esclarecimento de dúvidas do edital 

Local de Entrega: Sede da Secretaria do 

Desenvolvimento Social – SDS - Rua José de 

Alencar,405, Centro- Quixadá/CE 

 

27/07/2020 a 28/07/2020 

 

Dias/Horários: segunda à 
sexta-feira: 08:30 às 13:00h 

3 

Envio 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 

27 a 31/07/2020 

Dias/Horários: segunda à 
sexta-feira: 08:30 às 13:00h 

4 
Etapa de avaliação dos Planos de Trabalho 

pela Comissão de Seleção. 
03/08/2020 

5 Divulgação do resultado preliminar. 03/08/2020 

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 

04 e 05/08/2020 

Horário: 08:30 às 13:00h 

 

7 
Análise dos recursos pela Comissão de 

Seleção. 
06/08/2020 

8 

Homologação e publicação do resultado 

definitivo da fase de seleção, com divulgação 

das decisões recursais proferidas (se houver). 

06/08/2020 
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9 
Convocação oficial da OSC para celebração 

da parceria 
06/08/2020 

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 

07/08/2020 

Horário: 8:00 às 12:00h 

11 
Prazo para análise e posíveis ajustes dos 

documentos apresentados pela OSC 

       até 10/08/2020 

 

12 Data provável de celebração da parceria       De 10 à 12/08/2020 

13. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL 

13.1. Etapa 1 – Publicação do Edital: 

13.1.1. 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 e ainda será afixado nos átrios da Secretaria do Desenvolvimento Social – 

SDS, localizada na Rua José de Alencar, 404, Centro de Quixadá. 

13.2. Etapa 2 -  Envio do Plano de Trabalho pelas OSCs: 

13.2.1. Os Planos de Trabalho serão apresentados pelas OSCs, conforme modelo 

anexo, e entregues pessoalmente, na Sede da Secretaria do Desenvolvimento Social 

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

13.2.2. O Plano de Trabalho, em via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e 

numeradas seqüencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC 

convenente, pois se aprovado será também rubricado e assinado pelo representante 

legal da Secretaria do Desenvolvimento Social de Quixadá, concedente; 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
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13.2.3. Após o prazo limite para apresentação dos Planos de Trabalho, nenhum 

outro será recebido, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que 

não forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal. 

13.2.3. Cada OSC poderá apresentar um Plano de Trabalho.  

14. DO PLANO DE TRABALHO 

14.1. A entidade convenente deverá atender ao Plano de Trabalho proposto 

no modelo anexo deste Edital, completando-o através do preenchimento dos 

itens que serão de responsabilidade da OSC, sendo que as informações 

complementadas pela OSC serão pontuadas com aferição classificatória de 0 

a 6: 

14.1.1. Descrição da experiência da OSC com a proposta do Plano de Trabalho ou 

com atividades ou projetos relacionados ao objeto e/ou ao publico alvo deste edital; 

14.1.2. Capacidade técnica operacional onde apresente que dispões de estrutura 

física e de pessoal para atender o cumprimento das ações a serem executadas e das 

as metas a serem atingidas. 

14.1.3. Alinhamento da proposta ao valor de referência neste edital; 

14.2. Na etapa competitiva de avaliação dos Planos de Trabalho pela Comissão de 
Seleção, de caráter classificatório, a Comissão de Seleção analisará os Planos de 
Trabalho e a documentação anexa ao plano apresentados pelas OSCs concorrentes. 
A análise e o julgamento de cada plano serão realizados pela Comissão de Seleção, 
que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

14.3. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do 

julgamento dos planos e divulgação do resultado do processo de seleção, podendo tal 

prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 08 (oito) dias. 

14.4. A falsidade de informações nos Planos de Trabalho deverá acarretar sua 

eliminação, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a 

OSC proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. 

14.5. Serão eliminados aqueles Planos de Trabalho: 
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14.5.1. cuja pontuação total for inferior a 60%  do total da  pontuação exigida;  

14.5.2. que estejam em desacordo com o Edital; ou 

14.5.3. com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela 
Comissão de Seleção e de eventuais diligências complementares, que ateste a 
inviabilidade econômica e financeira do Plano de Trabalho, inclusive à luz do 
orçamento disponível. 

14.6. Os Planos de Trabalho não eliminados serão classificados, em ordem 

decrescente, de acordo com a pontuação total obtida. 

14.7. No caso de empate entre dois ou mais Planos de Trabalho, o desempate será 
feito com base na maior pontuação obtida no Quesito “Capacidade Técnico- 
Operacional (item 14.1.2)”. Caso essas regras não solucionem o empate, será 
considerada vencedora a OSC com mais tempo de constituição e, em último caso, a 
questão será decidida por sorteio. 

15. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR E RECURSOS 

15.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de 
seleção na página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Quixadá na internet 
(www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/) e ainda será afixado nos átrios da da 
Secretaria do Desenvolvimento Social – SDS, iniciando-se o prazo para recurso. 

15.2. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de 
seleção. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar 
deverão apresentar recurso administrativo, conforme Tabela 1, não será 
reconhecido recurso interposto fora do prazo. 

15.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, solicitado por meio de ofício, assinado 
pelo representante legal da OSC e protocolado diretamente com a Comissão de 
Seleção, na Sede da Sedretaria do Desenvolvimento Social- SDS, Rua José de 
Alçencar, 405 – Centro , Quixadá, CE.  

15.4. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará dentro dos prazos 
estabelecidos na Tabela 1; 

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

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
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16. DA HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO 

DEFINITIVO DA FASE DE SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DAS 

DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS (SE HOUVER) 

16.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de 
recurso, a Comissão de Seleção deverá homologar e divulgar, sítio eletrônico oficial 
da Prefeitura de Quixadá na internet (www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/), no 
Diário Oficila dos Municípios, e ainda será afixada nos átrios da Secretaria do 
Desenvolvimento Social – SDS as decisões recursais proferidas e o resultado 
definitivo do processo de seleção. 

16.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 
§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

16.3. Após o recebimento e julgamento dos Planos de Trabalho, havendo uma 
única OSC classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste 
Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e 
convocá-la-á para iniciar o processo de celebração. 

17. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

17.1. Para a celebração da parceria, a Administração Pública Municipal convocará a 

OSC selecionada no prazo estabelecido na Tabela 1 para apresentar a 

documentação exigida para comprovação dos requisitos, inclusive os impedimentos 

legais, (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014), para posterior 

celebração da parceria. 

17.2. A OSC selecionada deverá comprovar o cumprimento dos requisitos 

previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 

e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não 

ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da 

referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 

17.2.1. cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com  as 

exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
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17.2.2. comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, 

emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 

demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

17.2.3. declarações de experiência prévia e de capacidade técnica operacional no 

desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, 

organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, 

conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; 

17.2.4. cópia da inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 

17.2.5. certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa 

da União; 

17.2.6. certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço-

CRF/FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

17.2.7. relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o 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; 

17.2.9. cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela 

declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

17.2.10. declaração do representante legal da OSC com informação de que a 

organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no 

art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, 

conforme modelo no Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

17.2.11. 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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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17.2.12. 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 ; e  

17.2.13. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, 

no caso das certidões previstas logo a cima; 

17.2.14. Os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos 

nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, pessoalmente, conforme 

Tabela 1.  

18. DA VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE QUE NÃO INCORRE NOS 

IMPEDIMENTOS (VEDAÇÕES) LEGAIS E ANÁLISE DO PLANO DE 

TRABALHO 

18.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração 

pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da 

parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais 

exigências descritas na Etapa anterior. 

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

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

Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema 

18.3. Integrado de Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, o 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, o Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro 

Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON e o Cadastro 

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e 

Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para verificar se há 

informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração. 

18.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC 

selecionada não atender aos requisitos previstos na fase de celebração, incluindo os 

exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem 
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classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos do 

Plano de Trabalho por ela apresentado. 

18.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC 

convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada para a celebração e, em 

seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa. Esse 

procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de 

classificação. 

19. DA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, SE NECESSÁRIO 

19.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou 
constatado evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e 
instada a regularizar sua situação, nos prazos estabelecidos na Tabela 1 deste edital, 
sob pena de não celebração da parceria. 

20. DA ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

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

providências impostas pela legislação regente, incluindo: 

20.1.1. a aprovação do plano de trabalho; 

20.1.2. a emissão do parecer técnico pela Comissão de Seleção; 

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

20.1.4. designações do gestor da parceria de prévia dotação orçamentária para 
execução da parceria. 

20.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

20.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa entre a 
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. 

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

dirigentes, quando houver. 
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21. DA PUBLICAÇÃO  

21.1. O termo de colaboração 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, de 2014). 

22. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA 

A REALIZAÇÃO DO OBJETO 

22.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas 
ao presente Edital são provenientes da função programática: 

22.1.1. Dotação orçamentária nº 08.122.0603.2139 – Enfrentamento da Emergência por 
COVID-19/SUAS, através do Elemento de Despesa Nº 3.3.90.39.00.  

22.2. 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. 

22.3. O valor exato a ser repassado será definido no Termo de Colaboração, 

observada o Plano de Trabalho apresentado pela OSC selecionada. 

22.4. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que 

guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da 

Lei nº 13.019, de 2014. 

22.5. No caso dos Recursos Estadual e Federal o repasse dependerá do crédito das 

referidas esferas. 

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

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

legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 

45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. É recomendável a leitura integral desta legislação, 

não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, seja 

para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

22.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de 

seu objeto, sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no 
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plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 

22.7.1. remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, 
inclusive de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, 
compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, 
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, 
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

22.7.2. diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em 
que a execução do objeto da parceria assim o exija; 

22.7.3. custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção 
em relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, 
água, energia, dentre outros); e 

22.7.4. aquisição de equipamentos e materiais permanentes estritamente necessários 
à consecução do objeto e dos serviços para adequação de espaço físico. Os materiais 
permanentes deverão ser incorporados como patrimônio público sendo necessário a 
elaboração do Termo de Permissão de uso, podendo ser vistoriado e inventariado 
na OSC por funcionários públicos responsável pelo patrimônio. Na hipótese da 
extinção da OSC deverá ser formalizado termo de transferência da propriedade para 
a administração pública. 

22.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, 
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 ou 
na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. 

22.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, 

rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014. 

22.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade 

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas 

a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de Planos de Trabalho não 

obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer 

dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 
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23. DA CONTRAPARTIDA, SE FOR O CASO 

23.1. A OSC poderá apresentar contrapartida (Anexo VIII), na forma de bens e 
serviços economicamente mensuráveis, cuja expressão monetária será 
obrigatoriamente identificada no Termo de Colaboração. 

23.2. Consideram-se bens os itens móveis e imóveis; 

23.3. Consideram-se serviços os recursos humanos, assessorias e serviços de 

terceiros. 

24. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

24.1. 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. 

24.2. Sem prejuízo da avaliação discriminada no artigo antecedente, a execução da 

parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas 

das áreas relacionadas, ao objeto contido no Termo de Colaboração; 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS 

25.1. 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. 

25.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 

mínima de 05 (dias) da data-limite para envio dos Planos de Trabalho, 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. 

25.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 

Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados, dentro do prazo estabelecido na 

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

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
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localizada a Rua José de Alencar, 405-Centro- Quixadá. Os esclarecimentos serão 

prestados via ofício, de igual forma, pela Comissão de Seleção. 

25.4. 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. 

25.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos 

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

original, alterando-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração 

afetar a formulação dos Planos de Trabalho ou o princípio da isonomia. 

25.6. A Comissão condutora do Processo de Seleção em tela resolverá os casos 

omissos e as situações não previstas no presente Edital, ouvida, sempre que 

necessário a Procuradoria Geral do Município, observadas as disposições legais e os 

princípios que regem a Administração Pública. 

25.7. 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. 

25.8. 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, de 

2014. 

25.9. A administração pública não cobrará das OSCs concorrentes taxa para 

participar deste Chamamento Público. 
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25.10. 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. 

25.11. O presente Edital terá vigência de 05 meses a contar da data da homologação 

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

administração pública. 

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

25.12.1. Anexo I – Modelo de Plano de Trabalho;  

25.12.2. Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais 

25.12.3. 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; 

25.12.4. Anexo IV – Declaração de Ciência e Concordância; 

25.12.5. Anexo V – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

25.12.6. Anexo VI – Declaração de Contrapartida (quando couber) 

25.12.7. Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração 

 
Quixadá, 24 de julho de 2020. 

 
 

Airton Buriti Lima 
Secretário do Desenvolvimento Social de Quixadá.
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ANEXO I 

 
(MODELO) 

 

PLANO DE TRABALHO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO 

(COM REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO) 

1 - DADOS CADASTRAIS DA PROPONENTE 

1.1. CONCEDENTE  

ORGÃO/ENTIDADE  

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

QUIXADÁ/SECRETARIA DO 

DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

CNPJ xxxxxx 

 

ENDEREÇO 

RUA JOSÉ DE ALENCAR, 405 

BAIRRO 

CENTRO 

CIDADE 

QUIXADÁ 

U.F 

CE 

C.E.P 

63900-121 

DDD/FO

NE 

 

ESFERA ADM 

CONVENENTE 

E-MAIL 

social@quixada.ce.gov.br 

1.2 DIRIGENTE  

NOME DO RESPONSAVEL 

AIRTON BURITI LIMA 

C.P.FXXXXXX 

 

R.G./ORGÃO 

EXPEDIDOR 

XXXX 

CARGO 

SECRETARIO 

DO 

DESENVOLVI

MENTO 

SOCIAL  

FUNÇÃ MATRICULA 

mailto:social@quixada.ce.gov.br
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ENDEREÇO 

XXXXXX 

BAIRRO 

XXXXXXXX 

CIDADE 

QUIXADÁ 

U.F 

CE 

C.E.P 

63900000 

DDD/FO

NE 

ESFERA ADM 

RESPONSAVEL 

E-MAIL SOCIAL@QUIXADA.CE.GOV.BR 

 

1.3 CONVENENTE  

ORGÃO/ENTIDADE  

 

CNPJ 

 

ENDEREÇO 

 

BAIRRO 

 

CIDADE 

QUIXADÁ 

U.F 

CE  

C.E.P 

 

DDD/FO

NE 

 

ESFERA ADM 

CONVENENTE 

CONTA CORRETE BANCO 

 

AGENCI

A 

 

PRAÇA DE 

PAGAMENTO 

E-MAIL 

 

1.2 DIRIGENTE  

NOME DO RESPONSÁVEL 

 

C.P.F 

 

R.G./ORGÃO 

EXPEDIDOR 

 

CARGO 

 

FUNÇÃ

O 

MATRICULA 
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ENDEREÇO BAIRRO 

 

CIDADE 

 

U.F 

 

C.E.P 

 

DDD/FO

NE 

 

ESFERA ADM 

RESPONSAVEL 

E-MAIL:  

2. DESCRIÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA: O presente Plano de 

Trabalho constará como anexo ao Termo de Colaboração, cujo objeto está assim 

delineado: execução das ações socioassistenciais, no contexto de 

enfrentamento da crise em saúde pública, decorrente da Pandemia da 

COVID-19 e pelo tempo que perdurar a emergência, por meio da 

implementação de serviço de proteção social, notadamente através do 

acolhimento da população em situação de rua com referência no Município 

de Quixadá – indivíduos e/ou famílias - em alojamentos ou abrigos, com 

vistas à promoção do isolamento social, provisões e outras demandas que 

atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e mitigação dos 

riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus. 

2.1. PERÍODO DA EXECUÇÃO:  05 meses  (agosto à dezembro de 2020) 

3. JUSTIFICATIVA DA PARA A ELABORAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO: A Pandemia veio lançar luz a uma série de problemas sociais que 

permeiam às nações, máxime aquelas tidas como emergentes que são tão castigadas 

pelas antinomias e assimetrias sociais. A eclosão da COVID-19 no Brasil afeta 

frontalmente aos mais vulneráveis e fragilizados, como a população em situação de 

rua, por exemplo, que não pode adotar o auto isolamento ou até mesmo deixar de 

trabalhar. É preciso oferecer alternativas de acolhimento para esta parcela da 

sociedade que está exposta de forma ainda mais acentuada aos riscos de contágio do 

novo coronavírus. Não à toa, que o Governo Federal, por meio do Ministério da 

Cidadania e Secretaria Nacional de Assistência Social, publicou Portarias sob nºs 

369/2020, SNAS nº 63/2020, respectivamente, dispondo sobre repasse financeiro 

emergencial de recursos federais para a execução de ações socioassistenciais e 

estruturação da rede do Sistema único de Assistência Social – SUAS, visando 

aumentar a capacidade de resposta do SUAS no atendimento às famílias e aos 
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indivíduos em situação de vulnerabilidade e risco social decorrente da COVID-19. Daí 

a inquestionável importância no lançamento do presente Edital de Chamamento 

Público para selecionar de Entidade Social que patrocine acolhimento, atendimento e 

proteção às pessoas em situação de rua durante o período que perdurar a Emergência 

em saúde pública, inclusive para afastar a regra prevista no art. 26, caput, do Decreto 

Municipal nº 18/2019 e atrair a aplicabilidade das disposições do §1º, do mesmo 

artigo, em vista da essencialidade e premência do serviço. 

4. OBRIGAÇÕES DOS PARTÍCIPES 

4.1. CONCEDENTE – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

DE QUIXADÁ. 

I. Assegurar à entidade convenente a disponibilização de repasse financeiro mensal 
conforme Cronograma de Desembolso especificado no Plano de Trabalho;  

II. Acompanhar e fiscalizar a execução do Plano de Trabalho anexo ao presente 
Termo de Colaboração, através da prestação de contas da execução financeira de 
acordo com o pagamento de cada parcela, onde, para título de comprovação, anexe-se 
a este, cópias de recibos, notas fiscais, folha de pagamento de funcionários, extratos 
bancários, tudo em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 
101/2000;  

III. Acompanhar e fiscalizar a execução das ações propostas no Plano de Trabalho 
através de relatório periódico conforme detalhado no Plano de Trabalho do presente 
Termo de Colaboração;  

IV. Comunicar a Convenente, com antecedência, em situação de monitoramento, 
fiscalização ou visitas de órgãos externos a Convenente;  

V. Garantir articulação para que o acompanhamento psicossocial e jurídico ocorra 
em parceria com o Centro de Referência Especializado da Assistência Social – 

CREAS.  

IV.- Tornar publica esta parceria por meio da publicação nos meios oficiais do 
município o extrato deste Termo de Colaboração. 

4.2. CONVENENTE – XXXXXXXXXXXXXXXXX 

I.- Ser entidade de Assistência Social, inscrita no Conselho Municipal de Assistência 
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Social (CMAS); 

II.- Atender ao disposto pela Resolução nº 14, de 15 de Maio de 2014 do Conselho 

Nacional de Assistência Social;   

III – Executar o serviço de alojamento provisório deverá atender as necessidades 

relativas as provisões quanto à:  

a) AMBIENTE FÍSICO: Alojamento provisório para repouso e restabelecimento 

pessoal, com condições de salubridade, instalações sanitárias para banho e higiene 

pessoal, com privacidade individual e/ou familiar; espaço para realização de refeições; 

espaço para estar e convívio; 

b) RECURSOS MATERIAIS: Materiais de consumo para o desenvolvimento do 

serviço: alimentos, artigos de higiene, cobertores, roupas, calçados, dentre outros. 

Estrutura para guarda de pertences e de documentos. Transporte para eventual 

necessidade. 

c)  RECURSOS HUMANOS: a entidade deverá garantir pessoal suficiente para que 

garanta atendimento contínuo e ininterrupto nos horários diurnos e noturnos, 

dispondo  inclusive de um coordenador do serviço.  

IV-  Realizar as ações e metas alusivas ao serviço de alojamento provisório, são elas: 

a) Assegurar 10 vagas de alojamento provisório em condições dignas e de 
segurança destinado a pessoas e ou famílias em situação de rua, desabrigados, 
desalojados ou em situação de imigração; 

b) Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 

c) Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover as 

necessidades detectadas;  

d) Promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios 

socioassistenciais. 

5. DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DA OSC COM A PROPOSTA DO 

PLANO DE TRABALHO OU COM ATIVIDADES OU PROJETOS 

RELACIONADOS AO OBJETO E/OU AO PUBLICO ALVO DESTE 

EDITAL 

(Descrever) 

6. CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL ONDE APRESENTE QUE 
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DISPÕES DE ESTRUTURA FÍSICA E DE PESSOAL PARA ATENDER O 

CUMPRIMENTO DAS AÇÕES A SEREM EXECUTADAS E DAS AS 

METAS A SEREM ATINGIDAS 

(Descrever) 

6.1. RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS (DESCREVER A 

FUNÇÃO/ESCOLARIDADE) 

 

 

6.2. RECURSOS HUMANOS PARA CONRATAR (DESCREVER FUNÇÃO 

E ESCOLARIDADE) 

 

 

6.3. RECURSOS MATERIAIS DISPONÍVEIS (DESCREVER O ITEM E A 

QUANTIDADE) 

DESCREVER ITEM QUANTIDADE 

  

  

  

 

6.4. RECURSOS MATERIAIS PARA AQUISIÇÃO 

DESCRIÇÃO DO 

ITEM 

QUANTIDADE VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

    

    

    

 

7. VALOR DO PLANO DE TRABALHO A SER EXECUTADO PELA OSC:  
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8. DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS 

a) DESPESAS DE INVESTIMENTO: Materiais para acomodação de pertences e 

documentos, mobiliário (cama, armários, gaveteiros, estantes, sofá, cadeiras poltronas, 

mesas, etc); materiais didáticos: softwares educativos; DVD, jogos, livros (aqueles que 

catalogados são considerados itens de investimento); eletrodomésticos (aparelho de ar 

condicionado, bebedouros, geladeira, microondas, cafeteira, televisão, etc.) e outros 

que sejam necessários para estrutura física dos Serviços de Acolhimento; 

equipamentos eletroeletrônicos destinados à execução do Serviço, tais como: 

aparelhos telefônicos, computadores, impressoras, datashow, tablets, modem, 

equipamentos de áudio e vídeo, máquina fotográfica, entre outros; 

b) DESPESAS DE CUSTEIO: Aquisição de materiais de consumo necessário para o 

desenvolvimento do serviço, tais como: alimentos, materiais de higiene, vestuário, 

roupas de cama e banho, colchões, cobertores, roupas intimas, materiais de limpeza, 

utensílios para cozinha, etc; aquisição de artigos de higiene pessoal (sabonete, xampu, 

condicionador, lâmina de barbear, absorvente íntimo, toalhas, hastes flexíveis com 

algodão na ponta, etc) e alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde e janta); 

aquisição de materiais de expediente e de consumo, tais como: lápis, canetas, 

borrachas, carimbos, papel para impressora, tonner e/ou tinta para impressora, 

grampeadores, pastas, caixas de arquivos, materiais pedagógicos lúdicos, livros e 

educativos, esportivos, culturais, entre outros; materiais de apoio e informativos e para 

campanhas, ações de divulgação e esclarecimento à população sobre direitos 

socioassistenciais e violações de direito, Convivência Familiar e Comunitária, tais 

como: folders, cartazes, panfletos, banners, jornais, cartilhas, camisetas, bonés, 

divulgação no rádio, televisão, carro de som, teatro, entre outros; auxílio transporte 

para garantir o acesso dos usuários aos demais serviços públicos e privados; locação de 

materiais e espaço físico: microfone, caixa de som, data show, para desenvolvimento 

de ações especificas dos Serviços de Alta Complexidade, etc; locação de espaço físico, 

desde que tenha pertinência com o serviço e por tempo determinado; adequação e 

manutenção da estrutura física do Serviço: adaptações, adequações da unidade do 

Serviço de Acolhimento, visando à melhoria do ambiente de atendimento e 

cumprimento às normas ABNT (construção de rampas de acesso, adaptações nos 

banheiros, pintura, instalação elétrica e hidráulica, etc.); 
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c) CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS: Contratação de Pessoas Físicas ou Jurídicas 

para realização de serviços de manutenção (prestação de serviços como internet, TV a 

Cabo, reparos nas instalações, pagamento de serviços de água, luz, telefone e internet, 

desde que o imóvel seja sede dos serviços de acolhimento);  Contratação de Pessoas 

Físicas ou Jurídicas, por tempo determinado, para a realização das oficinas desde 

estejam de acordo com os objetivos do serviço;  Contratação de Pessoas Físicas ou 

Jurídicas, por tempo determinado, para a realização das oficinas ou capacitações 

referentes ao SUAS. 

d) DOS ENCARGOS: Ter responsabilidade exclusiva da organização da sociedade 

civil pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 

relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, 

não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a 

inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os 

ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução.  

e) DA PRSTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA: A prestação de contas da 

execução dos recursos recebidos pela OSC xxxxxxxxxxxxxxx se dará através da 

apresentação de 1 (um) relatório de execução financeira para cada parcela de 

desembolso, conforme cronograma de desembolso deste Plano de Trabalho. Onde, 

para título de comprovação, anexe-se a este, cópias de recibos, notas fiscais, folha de 

pagamento de funcionários, extratos bancários, tudo em conformidade com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal.  

f) DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AÇÕES/METAS DA PARCERIA: A 

organização da sociedade civil deverá elaborar relatório BIMESTRAL que contemple 

a verificação do atendimento das ações e metas: 

a) A explanação sobre o total de vagas ocupadas no período e de como tem sido a 
rotatividade das vagas; 

b) Relatar o perfil dos alojados quanto às condições e fragilidades (perdas e danos) 
que os levaram ao serviço: pessoas e ou famílias em situação de rua, desabrigados, 
desalojados ou em situação de imigração; 

c) Apresentar o diagnóstico feito a partir do cadastro da população atendida no 
serviço; 

d) Relatar como tem se dado o processo de articulação com a rede de políticas 

públicas e redes sociais de apoio para prover as necessidades detectadas;  

e) Apresentar os dados referentes aos encaminhamentos e promoção de inserção na 
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rede socioassistencial e o acesso a benefícios socioassistenciais. 

9. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO* DA CONCEDENTE 

1ª PARCELA 2ª PARCELA 3ª PARCELA 4ª PARCELA 5ª PARCELA  

 

15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00  

 

                                                                        VALOR TOTAL: 63.900,00  

*Os repasses serão feitos de acordo com a disponibilidade de recursos 

repassados pelo FNAS ao FMAS. 

9. 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 

COLABORAÇÃO, na forma deste Plano de Trabalho. 

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

________________________________________ 

NOME E ASDSINATURA  DO/A REPRESENTANTE LEGAL 

NOME DA OSC 

10. 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 COLABORAÇÃO Nº ___ DE 

________ DE 2020. 

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

__________________________________________ 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL DA SDS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL- SDS 
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ANEXO II 

(LOGO OSC) 
(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 materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos 

previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

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 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 2020. 
........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 

(LOGO OSC) 
(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, 

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); 

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 

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 
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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 2020. 
........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO IV 

(LOGO OSC) 
(MODELO) 

 

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 2020. 
 

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

(MODELO) 
(LOGO OSC) 

 
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Declaro para os devidos fins, 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 citada OSC: 

• Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar 

no território nacional; 

• Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 

• 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 colaboração, 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 

como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau. Observação: a presente vedação 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, de 2014); 

• Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco 

anos, observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas 

“a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

• Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de 

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 

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

declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 
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celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas 

de governo; 

• Não teve 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; e 

• Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 

tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

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

últimos 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 de 1992. 

 
Local-UF,  de  de 2020. 

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

Presidente da (NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL) E-
MAIL DA OSC 
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ANEXO VI 

(LOGO OSC) 
 

 
 

(MODELO) DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 
 
Declaro, em conformidade com o Edital nº .........../20 , que a [identificação da 
organização da sociedade civil – OSC] dispõe de contrapartida, na forma de [bens e/ou 
serviço economicamente mensuráveis, no valor total de R$ ............... (. ), 
conforme identificados abaixo: 

 

Identificação 
do bem ou serviço 

Valor 
econômico 

Outras informações 
relevantes 

   

 

 
Local-UF,  de  de 2020. 

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

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXXX/2020 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUIXADÁ, POR MEIO DA SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL, E A XXXXXXXXXX.  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ, através da SECRETARIA 
DE DESENVOLVIMENTO -SDS, com sede na Rua José de Alencar, 333 – 
Centro – Quixadá- Ceará, inscrita no CNPJ/MF sob o nº XXXXXXX, neste ato 
representado por seu titular, Airton Buriti Lima, Secretário do 
Desenvolvimento Social, portador da cédula de identidade de nº XXXXXXX, 
inscrito no CPF/MF sob o nº XXXXXXX, devidamente autorizado(a) pelo Ato 
de Nomeação nº: XXXXXXX, denominada CONCEDENTE e a entidade 
XXXXXXX, com sede no endereço XXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº XXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXX, portadora da 
cédula de identidade XXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXX, 
denominada CONVENENTE  ajustam entre si o presente Termo de 
Colaboração XXXXX/2020, na forma e condições estabelecidas nas cláusulas 
seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. Execução das ações socioassistenciais, no contexto de enfrentamento da 

crise em saúde pública, decorrente da Pandemia da COVID-19 e pelo tempo que 

perdurar a emergência, por meio da implementação de serviço de proteção 

social, notadamente através do acolhimento da população em situação de rua 

com referência no Município de Quixadá – indivíduos e/ou famílias - em 

alojamentos ou abrigos, com vistas à promoção do isolamento social, provisões e 

outras demandas que atendam às determinações sanitárias, proteção, prevenção e 

mitigação dos riscos quanto à infecção ou disseminação do vírus, conforme 
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detalhado no Plano de Trabalho - ANEXO I de responsabilidade da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social do Município de Quixadá-CE. 

1.2 A viabilidade financeira do termo de colaboração se estabelece através da 
Dotação orçamentária nº 08.122.0603.2139 – Enfrentamento da Emergência por 

COVID-19/SUAS, através do Elemento de Despesa Nº 3.3.90.39.00 

1.3. O termo de colaboração só poderá ser mantido financeiramente, se o 
município dispor do repasse da União destinado a este objeto da parceria, do 
contrário, este termo poderá sofrer alterações quanto à valores repassados, ou 
dependendo da situação ser suspenso, tendo em vista que as ações para o 
Enfrentamento da Emergência por COVID-19/SUAS é mantido pelos recursos 
extraordinários da União para o período de Pandemia pela COVID-19.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES QUE SE SEGUE: 

2.1. CONCEDENTE – SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL  

2.1.1. Assegurar à entidade convenente a disponibilização de repasse financeiro 
mensal conforme Cronograma de Desembolso especificado no Plano de 
Trabalho;  

2.1.2. Acompanhar e fiscalizar a execução do Plano de Trabalho anexo ao 
presente Termo de Colaboração, através da prestação de contas da execução 
financeira de acordo com o pagamento de cada parcela, onde, para título de 
comprovação, anexe-se a este, cópias de recibos, notas fiscais, folha de 
pagamento de funcionários, extratos bancários, tudo em conformidade com a 
Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000;  

2.1.3. Acompanhar e fiscalizar a execução das ações propostas no Plano de 
Trabalho através de relatório periódico conforme detalhado no Plano de 
Trabalho do presente Termo de Colaboração;  

2.1.4. Comunicar a Convenente, com antecedência, em situação de 
monitoramento, fiscalização ou visitas de órgãos externos a Convenente;  

2.1.5. Garantir articulação para que o acompanhamento psicossocial e jurídico 
ocorra em parceria com o Centro de Referência Especializado da Assistência 

Social – CREAS.  
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.  

IV.- Tornar publica esta parceria por meio da publicação nos meios oficiais do 
município o extrato deste Termo de Colaboração. 

 
2.2. CONVENENTE – OSC XXXXXXXXXXXX  
2.1.1. Ser entidade de Assistência Social, inscrita no Conselho Municipal de 
Assistência Social (CMAS); 

2.1.2. Atender ao disposto pela Resolução nº 14, de 15 de Maio de 2014 do 
Conselho Nacional de Assistência Social.   

2.1.3. A execução do serviço de alojamento provisório deverá atender as 
necessidades relativas às provisões quanto a:  

2.1.3.1. AMBIENTE FÍSICO: Alojamento provisório para repouso e 
restabelecimento pessoal, com condições de salubridade, instalações sanitárias 
para banho e higiene pessoal, com privacidade individual e/ou familiar; espaço 
para realização de refeições; espaço para estar e convívio; 

2.1.3.2. RECURSOS MATERIAIS: Materiais de consumo para o 
desenvolvimento do serviço: alimentos, artigos de higiene, cobertores, roupas, 
calçados, dentre outros. Estrutura para guarda de pertences e de documentos. 
Transporte conforme necessidade. 

2.1.3.3. RECURSOS HUMANOS: a entidade deverá garantir pessoal suficiente 

para que garanta atendimento contínuo e ininterrupto nos horários diurnos e 

noturnos, dispondo  inclusive de um coordenador do serviço. 

2.1.4. Realizar as ações e metas alusivas ao serviço de alojamento 
provisório, são elas: 

2.1.4.1. Assegurar 10 vagas de alojamento provisório em condições dignas e de 
segurança destinado a pessoas e ou famílias em situação de rua, desabrigados, 
desalojados ou em situação de imigração; 

2.1.4.2. Identificar perdas e danos ocorridos e cadastrar a população atingida; 
2.1.4.3. Articular a rede de políticas públicas e redes sociais de apoio para prover 
as necessidades detectadas;  

2.1.4.4. Promover a inserção na rede socioassistencial e o acesso a benefícios 
socioassistenciais. 
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CLÁUSULA TERCEIRA–DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 
3.1. Os recursos financeiros para a execução deste Termo serão custeados por 
meio do repasse financeiros em 05 (cinco) parcelas à OSC XXXXX , SENDO a 
primeira Parcela no valor de R$ 15.000,00 (Quinze mil reais) e mais 04 (quatro) 
parcelas no valor de R$ 12.000,00 (Doze Mil Reais), perfazendo o valor global 
de R$ 63.000,00 (Sessenta e Três  Mil Reais) do cofinanciamento Federal para 
o Enfrentamento da Emergência por COVID-19/SUAS, para atendimento de 
10 vagas conforme estabelecido no Plano de Trabalho Anexo I.  
3.2. O repasse financeiro supracitado será repassado após a publicação do 
extrato deste Termo de Colaboração nos meios oficiais do Município.  
 
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 Colaboração, 
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. 

4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, 
aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando 
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos 
transferidos. 
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4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão 
liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos: 

4.4.1 - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela 
anteriormente recebida; 

4.4.2 - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a obrigações 
estabelecidas no termo de colaboração; 

4.4.3 - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa 
suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos 
órgãos de controle interno ou externo. 

4.4.4  - Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas 
das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública 
no prazo improrrogável de  trinta dias, sob pena de imediata instauração de 
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública. 

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

5.1 – O presente termo de colaboração 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: 

5.2.1. realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou 
similar; 

5.2.2. finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em 
caráter de emergência; 

5.2.3. realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência, salvo 
na situação prevista no item 6.3 da cláusula sexta; 
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5.2.4.  realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou 
correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora 
dos prazos; 

5.2.5.  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 

5.2.6.  repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições 
privadas com fins lucrativos; 

5.2.7.  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 Colaboração vigerá a partir da data de sua assinatura 
pelo período entre os meses de agosto à dezembro de 2020, 05 (cinco) meses, 
conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu 
objeto, podendo ser prorrogado por igual período, estando obrigada a proceder 
com a publicação do extrato da referida celebração.  

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 
Colaboração. 

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 colaboração, 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 Colaboração ou da 
última dilação de prazo. 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Secretaria de Desenvolvimento Social  
 

 

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: 

7.1.1. descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

7.1.2. 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; 

7.1.3. valores efetivamente transferidos pela administração pública; 

7.1.4. 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; 

7.1.5. 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: 

7.2.1. 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; 

7.2.1. 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 Colaboração. 
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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: 

8.1.1. extrato da conta bancária específica; 

8.1.2. notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, 
valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento da 
parceria; 

8.1.3. comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, 
quando houver; 

8.1.4. relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o 
caso;  

8.2. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente. 

8.3. A organização da sociedade civil prestará contas final da boa e regular 
aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do 
término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da 
parceria exceder um ano. 

8.4 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-
á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho, bem 
como dos seguintes relatórios: 

8.4.1. 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; 

8.4.2. relatório de execução financeira do termo de colaboração com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução 
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do objeto, na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos 
no plano de trabalho. 

8.5. Administração pública municipal considerará ainda em sua análise o 
seguinte relatório elaborado internamente, quando houver: 

8.5.1. relatório técnico de monitoramento e avaliação, sobre a conformidade do 
cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo 
de colaboração. 

8.6. 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: 

8.6.1. os resultados já alcançados e seus benefícios; 

8.6.2. os impactos econômicos ou sociais; 

8.6.3. o grau de satisfação do público-alvo; 

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

8.7. 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: 

8.7.1. aprovação da prestação de contas; 

8.7.2. aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou 

8.7.3. rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração 
de tomada de contas especial. 

8.8 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será 
concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade ou 
cumprir a obrigação. 

8.9. 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 



ESTADO DO CEARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXADÁ 
Secretaria de Desenvolvimento Social  
 

 

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

8.10. 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. 

8.11. 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. 

8.12. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas 
tenham sido apreciadas: 

8.12.1. 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; 

8.12.2. 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. 

8.13 - As prestações de contas serão avaliadas: 

8.13.1. regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o 
cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; 

8.13.1. regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou 
qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em dano ao erário; 

8.13.1. irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes 
circunstâncias: 

8.13.1.1. omissão no dever de prestar contas; 
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8.13.1.2. descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no 
plano de trabalho; 

8.13.1.3. dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou 
antieconômico; 

8.13.1.4. desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

8.14. 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. 

8.15. 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. 

8.16. 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 Colaboração 
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 
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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 prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes 
do saldo do Termo de Colaboração. 
 
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: 

10.1.1. advertência; 

10.1.2. 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; 

10.1.3. 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. 

10.1.3.1. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência 
exclusiva de Secretário Estadual, 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. 
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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. 

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 Colaboração. 

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 colaboração poderá ser: 

12.1.1. 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 
60(sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção; 

12.1.2. rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação 
judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  

12.1.2.1. utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
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12.1.2.2. inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  

12.1.2.3. constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em 
qualquer documento apresentado; e 

12.1.2.4. verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a 
instauração de Tomada de Contas Especial.  

12.1.2.5. na ocorrência da descontinuidade dos repasses confinanciados pela 
União, conforme expresso nos itens 1.2 e 1.3 da Cláusula Primeira deste Termo 
de Colaboração.  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

13.1. A eficácia do presente termo de colaboração 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 
e no Diário oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela 
administração pública municipal no prazo de até 20 (vinte) 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 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 xxx de xxxxxx de 2020. 
 
______________________________________________________________ 

Airton Buriti de Lima – Secretário de Desenvolvimento Social 
Representante da Administração Pública 
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______________________________________________________________ 
Nome e assinatura do/a representante legal da Organização da Sociedade Civil 

 
 
TESTEMUNHAS: 
 
1.____________________________________________ 
CPF__________________________________________ 
 
2.____________________________________________ 
CPF _________________________________________ 

 


