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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA PROJETOS DE ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL (OSC) Nº 01 DE 29 DE JUNHO DE 2021 

 

Dispõe sobre a seleção de projetos a serem apoiados 

em 2020 no Município de Quixadá financiados  

pelo Fundo Municipal dos Direitos da  

Criança e do Adolescente – FMDCA – 

  por meio de Termo de Colaboração, nos termos  

e condições estabelecidas neste edital. 

 

 

PREÂMBULO 

A Secretária de Desenvolvimento Social, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas, torna 

público o Edital de Chamamento Público, que está disponibilizando recursos oriundos do Fundo 

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, para financiamento de projetos destinados ao 

atendimento de políticas públicas e projetos voltados a integralidade da proteção dos direitos 

infanto-juvenis em tempos de pandemia da covid-19, encaminhados por Organizações da Sociedade 

Civil, devidamente constituídas, cadastradas e atualizadas junto ao Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, objetivando celebrar parceria, para a consecução de finalidades de 

interesse público e recíproco. 

1 FINALIDADE 

1. 1 A finalidade do presente Chamamento Público da Secretaria de Desenvolvimento Social é a 

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

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

Criança e do Adolescente, por meio da formalização de Termo de Colaboração que envolve a 

transferência de recursos financeiros à Organizações da Sociedade Civil para a promoção de 

políticas públicas e projetos voltados a integralidade da proteção dos direitos infanto-juvenis. 

2 DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
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2.1. O procedimento de seleção reger-se-á pelas Leis de nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto 

da Criança e do Adolescente), n° 13.019, de 31 de julho de 2014 (Marco Regulatório das 

Organizações da Sociedade Civil), e a de nº 2.744 de 08 de maio de 2015 (Cria o Conselho dos 

Direitos, Conselho Tutelar, Fundo Municipal e Estabelece a Política de Atendimento dos Direitos da 

Criança e do Adolescente), além das condições previstas neste Edital. 

 

3 DO OBJETO  

3.1 O presente edital visa disponibilizar recursos do Fundo Municipal de Direitos da Criança e do 

Adolescente, para que as Organizações da Sociedade Civil devidamente constituídas, cadastradas e 

atualizadas junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, elaborem e 

executem políticas públicas, contribuindo para a criação, fortalecimento, ampliação ou continuidade 

de serviços, programas, ações ou projetos que reduzam e previnam violações de direitos de crianças 

e adolescentes, causados pelos impactos trazidos pela pandemia de covid-19, promovendo o 

desenvolvimento integral desse público.  

 

4 DA MOTIVAÇÃO 

 

O mundo todo encontra-se na vivência de um de seus piores momentos. A nova variante do 

coronavírus vem infectando e dizimando milhares de centenas de vidas há mais de um ano. A 

veloz transmissibilidade do chamado Sars-Cov2, exigiu dos chefes de poder de todos os 

âmbitos, a imposição de medidas rígidas de combate e prevenção a covid-19, doença ocasionada 

por citado vírus. 

 

Por meses, estivemos a mercê de algo completamente desconhecido pela ciência, que travou 

verdadeira guerra contra o tempo para a descoberta dos tratamentos mais eficazes e de medidas 

que tivessem exponente potencial de prevenção a doença.  

 

As medidas de isolamento rígido tiveram grande impacto econômico, ao gerarem, por exemplo, 

um aumento significativo no índice de pessoas desempregadas. Mesmo com medidas que 

visaram a minimização desses impactos, o aumento das mazelas sociais e da vulnerabilidade 

socioeconômica, tem causado extrema preocupação por parte das autoridades públicas. 
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Durante todo esse tempo, as mudanças para a adaptação ao “novo normal” causaram uma maior 

facilidade de percepção de violação de direitos inerentes a proteção integral de crianças e 

adolescentes. Violações que passeiam desde a segurança alimentar até a exposição desse 

público a violências e submissão ao trabalho infanto-juvenil aumentando a visibilidade desses 

indivíduos nas ruas da cidade, exercendo o papel de pedintes. 

 

Tendo em vista esse contexto de extrema vulnerabilidade, cumprindo de maneira fidedigna com 

as funções de um Conselho de Direitos e seguindo recomendação do Conselho Nacional dos 

Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, sobre o uso dos recursos do FIA – Fundo 

da Infância e Adolescência, destinamos esse chamamento a ações de prevenção ao impacto 

social decorrente da covid-19, permitindo excepcional e emergencialmente, o uso dos recursos 

daquele fundo de forma criteriosa e transparente. 

 

5 REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

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

Criança e do Adolescente – COMDICA de Quixadá. 

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

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

Adolescentes, em tempos da pandemia de covid-19. 

5.3. 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 no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica – CNPJ. 

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

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

5.5. A organização proponente deve preencher as seguintes condições de elegibilidade: I – Ser 

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

cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal 

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

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

Criança e do Adolescente – COMDICA.; 
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5.6. Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista; 

5.7. Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 

atualizada dos dirigentes da OSC, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio 

eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 

Pessoas Físicas – CPF de cada um deles; 

5.8. Comprovar que funciona no endereço declarado pela OSC. 

6 IMPEDIMENTOS A PARTICIPAÇÃO E CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

 

6.1 Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração, a OSC que: 

6.1.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional; 

6.1.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

6.1.3. Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 

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

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

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

referidas, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração como dirigente e 

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

direitos e de políticas públicas; 

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

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

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

contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito; 

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

licitação e impedimento de contratar com a administração pública, declaração de inidoneidade para 
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licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei 

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

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

6.1.6. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, ou 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mensalidades etc.), em nenhuma hipótese. 

 

6.1.9. Não apresentar documentação indicada no artigo 5.5 deste edital. 

 

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

Individual) ou entidades privadas com fins lucrativos; 

 

7 APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

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

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

assinadas pelo representante legal da entidade não governamental. 

 

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

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

deste Edital, junto a Sede dos Conselhos de Quixadá, situado nas dependências da Secretaria de 
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Desenvolvimento Social, na Rua José de Alencar, nº 405, Centro, Quixadá-CE, até as 17:30h. No 

ato da inscrição cada OSC receberá protocolo de projeto inscrito. 

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

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

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

Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

8 DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

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

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

forma de Portaria Municipal;  

 

8.2 A Comissão de Seleção será formada pela mesa diretora do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, sendo composta por presidente, vice-presidente e secretária executiva, 

todas representantes de Organizações Governamentais. 

 

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

últimos 2 (dois) anos, contados da publicação do presente Edital, 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; 

 

8.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 

especialista que não seja membro desse colegiado. 

 

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

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas OSCs concorrentes ou para 

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

isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

9 DOS EIXOS TEMÁTICOS 
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9.1. As propostas presentes nos projetos apresentados e submetidos nesta seleção deverão estar em 

consonância com um ou mais eixos abaixo elencados. 

 

1- Apoio e acompanhamento às crianças e adolescentes cujos genitores ou responsáveis tenham sido 

atingidos economicamente com a pandemia de covid-19. 

1- Apoio e acompanhamento às crianças e adolescentes cujos genitores ou responsáveis 

encontrem-se no sistema prisional. 

2- Artes visuais, dança, música, teatro, e demais formas de arte e cultura para crianças e 

adolescentes, observados os protocolos de biossegurança para prevenção da covid-19. 

3- Enfrentamento, prevenção e erradicação da exploração e abuso sexual, bem como ao 

trabalho infantil e vítimas de violência doméstica. 

4- Convivência e fortalecimento de vínculos entre crianças e adolescentes e seus familiares, 

preferencialmente de baixa renda e em condição de vulnerabilidade social, observados os protocolos 

de biossegurança para prevenção da covid-19. 

5- Inclusão de crianças e adolescentes retiradas de trabalho infantil ou de condições 

degradantes, em atividades comunitárias (culturais, artísticas, esportivas e/ou lúdicas) ou escolares, 

observados os protocolos de biossegurança para prevenção da covid-19. 

6- Apoio, orientação e acompanhamento sócio familiar das crianças e adolescentes em situação 

de moradia de rua e na rua. 

7- Prevenção, promoção, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em 

sofrimento mental e/ou com deficiência. 

8- Disseminação da Cultura de Paz, da promoção, garantia e defesa dos direitos de crianças e 

adolescentes. 

9-  Promoção, prevenção, acompanhamento e/ou tratamento em questões ligadas à saúde, 

alimentação e/ou nutrição da criança e do adolescente. 

10-  Projetos complementares à ação da escola no âmbito da inclusão das crianças e adolescentes 

evadidos. 

11-  Projetos pedagógicos de estímulo a leitura, escrita e oralidade para educação formal e 

reforço escolar. 

12- Iniciativas voltadas à formação e/ou qualificação profissional do adolescente acima de 16 

anos – apoio à entrada no mercado de trabalho e geração de renda, contemplando pessoas com 

deficiência. 
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13-  Ações ligadas à promoção do esporte, cultura e lazer que tenham como foco a inclusão 

social e ações preventivas, observados os protocolos de biossegurança para prevenção da covid-19. 

14-  Atividades físico-esportivo-recreativas que visem à inclusão de crianças e adolescentes com 

deficiência, observados os protocolos de biossegurança para prevenção da covid-19. 

15-  Serviço de acolhimento institucional. 

16-  Atendimento multidisciplinar às crianças e adolescentes que se encontram, provisoriamente, 

em medida de acolhimento institucional. 

17-  Auxílio, apoio e orientação à família, à criança e ao adolescente (atendimento psicossocial 

e/ou jurídico) e ações que estimulem e provoquem o desacolhimento e propiciem encaminhamentos 

necessários para garantir o direito à convivência familiar natural, ampliada ou substituta e 

comunitária. 

 

10 AVALIAÇÃO DOS PROJETOS 

 

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

relacionados: 

A consonância da proposta com o Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos de 

Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e Comunitária. 

A consonância com a legislação e normativas vigentes relacionadas à criança e ao adolescente, em 

especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Quadros de recursos humanos compatíveis com a proposta, observando-se a função do mesmo no 

projeto. 

Compatibilidade entre a proposta apresentada, a natureza e os padrões específicos que compõem o 

tipo do projeto a ser regido por este Edital. 

O público-alvo do projeto deve, preferencialmente, estar circunscrito à área de abrangência do 

CMDCA de Quixadá.  

Atendimento de crianças e/ou adolescentes, tendo em vista a defesa, proteção e promoção dos 

direitos desse público. 
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Clareza e consistência na descrição das ameaças ou violações de direitos de crianças e adolescentes 

que a proposta buscará enfrentar e prevenir. 

Alcance de públicos socialmente vulneráveis em situação de risco ou submetidos a violências e 

violações de direitos. 

11 DO OBJETO E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

11.1. Constitui objeto deste Edital a seleção de até 07 (sete) projetos a serem financiados cada um 

com o valor de até R$ 10.571,40 (dez mil quinhentos e setenta e um reais e quarenta centavos).  

O aporte total de recursos disponibilizado pelo Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

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

74.000,00 (setenta e quatro mil reais). 

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

12 DO PLANO DE APLICAÇÃO DO RECURSO 

12.1 O recurso repassado a OSC será destinado exclusivamente para a execução do que foi proposto 

no projeto e aprovado pela Comissão de Seleção estabelecida por este Edital. 

13 CRONOGRAMA DESTE EDITAL  

13.1. Este Edital terá validade de 60 (sessenta) dias contados a partir da data de sua publicação, para 

acompanhamento deste cronograma considerar a tabela 1, a seguir: 

Tabela 1. 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATA 

1 
Publicação do Edital de Chamamento Público nas Redes 

Oficiais da Prefeitura de Quixadá e no Diário Oficial do 

Município. 

29/06 

2 Prazo para impugnar no todo ou em parte o presente Edital. 29/06 a 30/06 
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3 Envio das propostas pelas OSCs. 30/06 a 16/07 

4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 19/07 a 23/07 

5 Divulgação do resultado preliminar nas redes sociais oficiais 

da Prefeitura Municipal e do CMDCA de Quixadá. 

26/07 

6 Interposição de recursos contra o resultado preliminar (2 

dias). 

27/07 a 28/07 

7 
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

29/07 a 30/07 

8 
Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 

de seleção, nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal 

e do CMDCA de Quixadá, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (caso existam). 

02/08 

9 
Apresentação dos documentos para celebrar o Termo de 

Colaboração em envelope lacrado, a ser analisado pela 

Comissão de Seleção. 

03/08 

10 
Análise do documentos pela Comissão de Seleção. 

04/08 

11 
Divulgação do resultado preliminar nas redes sociais oficiais 

da Prefeitura Municipal e do CMDCA de Quixadá das OSC 

classificadas e habilitadas conforme a documentação e as 

inabilitadas por ausência ou inconsistência de documentos. 

05/08 

12 
Interposição de recursos contra o resultado preliminar de 

classificação das OSCs habilitadas e inabilitadas. 

06/08 a 08/08 
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13 
Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

09/08 

14 
Homologação e publicação do resultado defintivo final, com 

divulgação das decisões recursais proferidas (caso existam). 

10/08 

 

14 REQUISITOS ELIMINATÓRIOS 

 

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

edital serão devolvidos sem apreciação. 

14. 2        Não serão aceitos Projetos de OSCs inadimplentes e/ou que tenham prestado contas fora dos 

prazos estipulados, bem como apresentarem divergências na prestação de contas. 

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

de programas suspensos administrativa ou judicialmente. 

15 DOCUMENTOS PARA ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

15.1. As OSCs inscritas serão comunicadas da aprovação ou não, mediante publicação de resultados 

nas redes sociais oficiais da Prefeitura Municipal e do CMDCA de Quixadá, conforme Tabela 01; 

15.2. Os recursos serão liberados até 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo de Colaboração;  

15.4. Para a assinatura do Termo de Colaboração o para o repasse dos recursos, a OSC deve apresentar 

junto a SDS a seguinte documentação: 

15.1.1 Certidões negativas municipal, estadual, dívida ativa da União e FGTS com validade até essa 

data. 

15.1.2. Declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras condições 

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

conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
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15.1.3 declaração do representante legal da OSC de que não tem em seu quadro dirigente membro de 

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

conforme Anexo III. 

16 DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO 

16.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são 

provenientes da função programática: 

16.2 Dotação orçamentária nº 08.122.0603 2.139 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e 

Adolescente (CMDCA – Quixadá), Elemento de Despesa nº 3.3.50.43.00, Unidade Gestora nº 1603. 

16.3 Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do 

orçamento do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

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

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

garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

16.5  O valor exato a ser repassado será definido no Termo de Colaboração, observada o Plano 

de Trabalho apresentado pela OSC selecionada. 

16.6 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 31 

de julho de 2014. 

16.7  O repasse dos recursos para a OSC deverá ser feito em até 30 (trinta) dias após celebração 

de termo de colaboração. 

16.8 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 31 de Julho de 2014).  

 

17 DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
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17.1 - 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 nº 13.019 de 31 de Julho de 2014. 

17.2. A Comissão de monitoramento e avaliação será constituída por três integrantes, sendo (2) 

dois membros do CMDCA (presidente e vice-presidente (1) um técnico da Secretaria de 

Desenvolvimento Social. 

18 DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de Quixadá 

na internet (www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/) e ainda será exposto na sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Social – SDS, localizada na Rua José de Alencar, 405, Centro, Quixadá-CE. 

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

Tabela 1 deste Edital, pessoalmente na Sede dos Conselhos. A resposta às impugnações caberá à 

Comissão de Seleção. 

18.3 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico do CMDCA 

(comdicaqxd@yahoo.com.br). Os esclarecimentos serão prestados na Sede dos Conselhos e também 

em resposta a e-mails encaminhados ao endereço eletrônico do CMDCA. 

18.4 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. 

18.5 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. 

18.6 A Comissão de Seleção resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente 

Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública. 

18.7 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no 

http://www.quixada.ce.gov.br/publicacoes/
mailto:comdicaqxd@yahoo.com.br
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todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação de 

qualquer natureza. 

18.8 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderão acarretar na 

eliminação do Plano de Trabalho apresentado, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a  

 

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

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

da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação 

das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de2014. 

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

Chamamento Público. 

18.10  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. 

 

18.11  O presente Edital terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da homologação do 

resultado definitivo.  

 

18.12 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

18.12.1  Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

18.12.2  Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. 

18.12.3 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; 

18.12.4  Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho; 
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18.12.5  Anexo V – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

18.12.6  Anexo VI – Minuta do Termo de Colaboração. 

 

 Quixadá-Ceará, 25 de Junho de 2021. 
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TIMBRADO DA OSC 

ANEXO I 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

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

as disposições previstas no Edital de Chamamento Público Nº 01/2021 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. 

 

 

Quixadá-CE, ____ de ______________ de 2021. 

 

 

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

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

(MODELO) 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

Declaro 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. 

Quixadá-CE, de de2021. 

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

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

(MODELO) 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA NOS QUADROS DIRIGENTES DA OSC DE 

MEMBRO DE PODER OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO, OU DIRIGENTE DE 

ÓRGÃO OU ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E 

RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

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

OSC], que: 

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

Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; ou (b) cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, 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, de2014); 

➢  Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 

entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 

lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

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

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

(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas 

as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais 

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público,  
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e crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem 

ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

Quixadá-CE, de _de2021. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 
Lei Municipal Nº 2.744 de 08 de Maio de 2015 

 

Rua José de Alencar, 405, Centro, Quixadá-CE/CEP: 63.900-121 

E-mail: comdicaqxd@yahoo.com.br   

ANEXO IV 

 

MODELO PLANO DE TRABALHO – FORMULÁRIO DE INSRIÇÃO 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO. 

2. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC). 

3. ÁREAS DE ATUAÇÃO, SERVIÇOS/ATIVIDADES/PROJETOS/PROGRAMAS 

DESENVOLVIDOS REGULARMENTE  PELA OSC, DE ACORDO COM O ESTATUTO DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. 

4. APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS  DESENVOLVIDOS PELA ORGANIZAÇÃO 

VOLTADOS PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE.  

5. JUSTIFICATIVA QUANTO A NECESSIDADE  DE FINANCIAMENTO AO PROJETO E 

OS RESULTADOS ESPERADOS. 

6. TERRITÓRIO DE ABRANGÊNCIA E PÚBLICO ALVO DIRETAMENTE ATENDIDO 

PELA OSC. 

7. PLANILHA DETALHADA DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS. 
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ANEXO V 

(MODELO) 

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, de2014); 

➢  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, de2014; 

➢  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 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 08 (oito) anos; e 
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➢  Não tem entre seus dirigentes, pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

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

decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada 

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

considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 

incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de1992. 

 

Quixadá-CE, de de 2021. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OS



 
Lei Municipal Nº 2.744 de 08 de Maio de 2015 

 

 
 
 

 


