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EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO N° 2022.12.20.02 	r' 
\ 

O MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE por intermédio da FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE 
EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH comunica que está 
procedendo o Chamamento Público para recebimento dos documentos de habilitação 
para a CONSECUÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO ATRAVÉS DE 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONSTITUÍDA POR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ASSIM 
RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS E QUE ESTEJAM ORGANIZADAS 
COLETIVAMENTE EM ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS NO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE, fundamentado na Lei Federal n.° 13.019/2014, sujeitando-se, no que 
couber, às normas contidas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993. As 
informações poderão ser obtidas na Sala da Comissão de Licitações, situada na 
Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá-CE. no horário de 
07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min. O edital, também, poderá ser obtido 
no sítio eletrônico do Município de Quixadá/CE http//:www.quixada.ce.gov.br, no Portal 
de Licitações Municipais do Estado do Ceará https://municipios-
Iicitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. O envelope contendo os 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos na Sala da Comissão de 
Licitações conforme endereço supra citado, o início de recebimento dos documentos: 
a partir de 26/12/2022 à 26/01/2023. 

1. DO OBJETO 
1.1. Este Edital de Chamamento Público tem por objeto a CREDENCIAMENTO À 
CONSECUÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO ATRAVÉS DE 
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONSTITUÍDA POR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ASSIM 
RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS 
RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS E QUE ESTEJAM ORGANIZADAS 
COLETIVAMENTE EM ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS NO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE, por meio de celebração de Termo de Fomento, nos termos deste Edital, 
contribuindo para melhoria na gestão e nas atividades de coleta e beneficiamento de 
resíduos sólidos recicláveis. 
1.2. Os serviços serão executados de acordo com as condições estabelecidas neste 
Edital e seus/anexos. 

2. DO PÚBLICO-ALVO 
2.1. O presente Edital abrange a participação de Cooperativas e Associações voltadas 
diretamente às atividades de coleta e processamento de material reciclável, do 
Município de Quixadá/CE. 

3. DOS RECURSOS FINANCEIROS E FONTE ORÇAMENTÁRIA 
3.1. Para implementação do disposto no objeto deste Edital, as Cooperativas e 
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Associações selecionadas receberão da FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, 
RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH, os repasses financeiros conforme 
dotação consignada na Lei Orçamentária de 2023, abaixo discriminada: 

 

DOTAÇÃO 	1 	ELEMENTO DE 
ORÇAMENTÁRIA 	1 	DESPESAS  

 

FONTE DE 
RECURSOS 

   

    

1301.04.122.0402.2.060 
	

3.3.50.41.00 	 1500000000 

4. DO VALOR DAS PROPOSTAS DO PLANO DE TRABALHO 
4.1. O valor de repasse financeiro para o Plano de Trabalho está limitado ao valor 
mínimo de R$30.000,00 (Trinta mil reais) e valor máximo de R$35.000,00 (Trinta e 
cinco mil). 
4.2. As Cooperativas e Associações proponentes deverão apresentar o Plano de 
Trabalho em uma única via, devidamente assinada pelo responsável legal. 
4.3. Não será aceito valores superiores ao valor máximo, admitidos nesse Edital. 

S. REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 
5.1. Os atos deverão ser praticados por representante legal que, devidamente 
credenciado, será o único admitido a intervir nas fases do procedimento de Habilitação 
e a responder por sua associação/cooperativa, para todos os atos e efeitos previstos 
neste Edital; 
5.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 
- Documento oficial de identidade (original e cópia); 

II - Procuração que, na forma da lei, comprove a outorga de poderes (se necessário), 
com firma reconhecida e original ou cópia autenticada do ato constitutivo, contrato ou 
estatuto social. 
5.3. O representante da associação/cooperativa deverá entregar seus documentos de 
credenciamento juntamente com os documentos de Habilitação, conforme item 5 deste 
Edital; 
5.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
associação/cooperativa. 
5.5. As organizações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis serão 
cadastradas desde que tenham sede no Município de Quixadá/CE. 

6. HABILITAÇÃO 
6.1. LOCAL: Os documentos de habilitação e credenciamento constantes dos subitens 
6.2 e 6 deverão ser destinados à Comissão de Licitação situada na Travessa José 
Jorge Matias, s/n - Campo Velho Quixadá/CE. 
6.2. PRAZO: A entrega dos documentos de habilitação e credenciamento deverá 
ocorrer no período de 26 de dezembro de 2022 à 26 de janeiro de 2023; 
6.3. HORÁRIO: Das 07h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min; 
6.4. FORMA: Os documentos de habilitação exigidos neste Edital poderão ser 
entregues em original ou por qualquer processo de cópia, desde que perfeitamente 
legíveis e autenticados; 
6.4.1. Quando os documentos forem entregues em fotocópia, sem autenticação 
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passada por cartório competente, a associação ou cooperativa deverá apresentros(- 	: 
originais à Comissão de Licitação, que os autenticará, se for o caso. 
6.5. Os interessados em participar do presente credenciamento devem encaminhait  
envelope, fechado e inviolado, contendo em sua parte externa e frontal os dizeres 
abaixo: 

À COMISSÃO LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
QUIXADÁ/CE. 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°2022.12.20.02 
(NOME DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇÃO) 
CNPJ N°XXXXXXXXXXX 

6.6. No envelope citado acima deverá estar inclusa a documentação relacionada no 
item 6 deste Edital e a respectiva Proposta do Plano de Trabalho, conforme Anexo IV 
do presente Edital. 

7. DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 
7.1. Estarão habilitadas as cooperativas e as associações de catadores de materiais 
recicláveis que atenderem aos seguintes requisitos: 
7.1.1. Estejam formal e exclusivamente constituídas por catadores de materiais 
recicláveis que tenham a catação como única fonte de renda 
(associações/cooperativas); 
7.1.2. Não possuam fins lucrativos (associações/cooperativas); 
7.1.3. Possuam infraestrutura para realizar a triagem e a classificação dos resíduos 
recicláveis descartados; 
7.1.4. Apresentem o sistema de rateio entre os associados e cooperados 
(associações/cooperativas); 
7.1.5. A comprovação dos subitens 7.1.1 e 7.1.2 será feita mediante a apresentação 
de estatuto e dos subitens 7.1.3 e 7.1.4, mediante declaração das respectivas 
associações e/ou cooperativas. 
7.1.6. Estejam devidamente regularizadas perante as Fazendas Municipal, Estadual e 
Federal, com a apresentação de todas as certidões negativas; 

8. DO JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1. Os documentos de habilitação apresentados pelas associações e/ou cooperativas 
serão analisados e julgados pela Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Quixadá/CE, que emitirá o parecer conclusivo. 
8.2. O resultado final do julgamento dos documentos de habilitação será divulgado no 
site oficial do Município de Quixadá/CE; 
8.2.1. Dentre as associações e/ou cooperativas devidamente habilitadas a efetuarem a 
recepção dos resíduos recicláveis oriundos da coleta seletiva do Município de 
Quixadá/CE, será realizado sorteio em seção pública; 
8.2.1.1. Será firmado Termo de Fomento entre a FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE 
EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH e a 
associação/cooperativa sorteada, com validade de até 12 (doze) meses, observadas a 
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ordem de colocação no sorteio e as disposições contidas no respectivo edital 
credenciamento. 
8.2.1.2. Concluído o prazo de 12 meses (doze) anos, poderá ser prorrogado por 
período, por interesse público e tendo sido novamente verificada a documentação 
inicialmente solicitada; 
8.3. Será concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para a apresentação de recurso 
administrativo contra o resultado do presente procedimento de Habilitação. 

9. DO TERMO DE FOMENTO 
9.1. Para a execução do objeto deste Edital de Chamada Pública, será firmado um 
Termo de Fomento entre as cooperativas/associações credenciadas, de acordo com a 
Minuta do Termo de Fomento Anexo V deste Edital. 
9.2 Uma vez transcorrido o prazo recursal do resultado, observadas as condições 
fixadas neste Edital e a disponibilidade financeira e orçamentária, às 
cooperativas/associações cadastradas serão notificadas por escrito para, no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis comparecerem para a assinatura do instrumento; 
9.3. Até a assinatura do Termo de Fomento, a FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE 
EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH poderá desqualificar por 
despacho fundamentado, qualquer proponente, sem que lhe caiba indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, havendo conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento do credenciamento, 
que desabone sua idoneidade, capacidade técnica ou administrativa. 

10. PRAZO DE VIGÊNCIA DO TERMO DE FOMENTO 
10.1. O credenciamento terá vigência de 12(doze) meses, a partir da data de 
publicação do resultado final; 
10.2. A vigência do Termo de fomento oriundo do Chamamento Público será de 12 
meses a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado com fundamento 
no artigo 57, inciso li, da Lei Federal n° 8.666/1993, limitado há 60 (sessenta) meses, 
por se tratar de prestação continuada de serviços. 
10.3. Será descredenciada a associação/cooperativa de catadores que não mantiver 
durante a vigência do credenciamento e do Termo de Fomento todas as condições e 
qualificações exigidas no presente edital. 

11. DOS RECURSOS DO INDEFERIMENTO DO CREDENCIAMENTO 
11.1. A proponente tem o prazo de 05 (cinco) dias, a partir da publicação do resultado 
de credenciamento, para apresentar recurso na forma do artigo 109, inciso 1, da Lei 
Federal n° 8.666/93. 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 
12.1. A impugnação do Edital deverá ser apresentada de acordo e em conformidade 
com o artigo 41, § 10  e § 20, da Lei Federal n°8.666/1993. 
12.2. É facultado a qualquer cidadão, impugnar, por escrito, o Edital de chamada 
pública por irregularidade na aplicação da Lei Federal n° 8.666/1993 em conformidade 
com o artigo 41 e parágrafos, devendo protocolar o pedido na Comissão de Licitação 
situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho Quixadá/CE. 
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12.3. A impugnação feita tempestivamente por proponente não a impedirá,de 	- 
participar deste processo de habilitação; 	 \. 
12.4. Decairá do direito à impugnação do Edital a proponente que o aceitar sem d  
ressalvas, até 02 (dois) dias úteis da data fixada para início da entrega do envelope. 

13. DISPOSIÇÕES GERAIS 
13.1. A participação neste credenciamento importa á proponente na restrita aceitação 
das condições estabelecidas no presente Edital e seus Anexos, bem como as 
estabelecidas na minuta do termo de contrato que fazem parte integrante deste Edital 
como se nele estivessem integralmente reproduzidos. 
13.2. A Comissão de Licitação terá autonomia total para resolver todos os casos 
omissos, interpretar e dirimir dúvidas que por ventura possam surgir, bem como acatar 
ou não, qualquer interpelação por parte das proponentes que não estejam de acordo 
com o presente Edital, bem como no interesse da FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE 
EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH, poderá também relevar 
omissões puramente formais, desde que não comprometam as documentações, a 
legislação vigente e a lisura do procedimento. 
13.3. A qualquer momento, a partir da abertura do envelope, poderá a Comissão de 
Licitação solicitar esclarecimentos, verificar documentos, bem como outras 
necessidades decorrentes do cumprimento do escopo do processo. 
13.4. A FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO 
POPULAR - FUNGETH poderá até a assinatura do Termo de Fomento, desqualificar 
qualquer proponente, sem direito a indenização ou ressarcimento, e sem prejuízo de 
suspensão do registro cadastral ou outra penalidade, se tiver conhecimento de 
qualquer fato ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da habilitação, que 
desabone a idoneidade, capacidade técnica ou administrativa da proponente; 
13.5. A FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO 
POPULAR - FUNGETH reserva-se o direito de a qualquer tempo, paralisar ou 
suspender a execução dos serviços contratados, mediante o pagamento único e 
exclusivo dos serviços já executados; 
13.6. Toda comunicação entre o contratante e a contratada deverá ser formalizada por 
escrito e com registro de recebimento; 
13.7. A ação ou omissão da fiscalização do contratante não eximirá a contratada de 
sua total e exclusiva responsabilidade quanto à perfeição dos serviços, ao 
cumprimento dos prazos e a quaisquer outras obrigações contratuais ou legais, 
responsabilizando-se a contratada perante terceiros, por qualquer irregularidade, 
isentando o Contratante de toda e qualquer corresponsabilidade; 
13.8. As proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer época ou fase do 

credenciamento; 
13.9. A celebração de Termo de Fomento não acarretará qualquer vinculo 
empregatício entre o Município de Quixadá/CE e a cooperativa ou associação. 
13.10. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

• Anexo 1 - Cronograma; 

• Anexo 11 - Formulário de credenciamento da organização; 
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• Anexo III - Formulário dos dados do representante legal; I( 

• Anexo IV - Modelo Plano de Trabalho; 

• Anexo V - Minuta Termo de Fomento. 

Quixadá!CE, 20 de dezembro de 2022. 

EduardoKe .- -r  an. lJantasRezende 
FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - 

FUNGETH 
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ANEXO 1-CRONOGRAMA 

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE 
CREDENCIAMENTO 

26 DE DEZEMBRO DE 2022 

ENTREGA E DOCUMENTOS (PLANO DE 
TRABALHO E HABILITAÇÃO) 

26 DE DEZEMBRO DE 2022 À 26 
DE JANEIRO DE 2023 

ANÁLISE DOS DOCUMENTOS 27 DE JANEIRO A 31 DE JANEIRO 
DE 2023 

DIVULGAÇÃO DA LISTA DE 
CREDENCIADOS 

01 DE FEVEREIRO DE 2023 

PRAZO PARA RECURSOS (05 DIAS ÚTEIS) 



CNPJ: 

ENDEREÇO: 

NOME DA COOPERATIVA/ASSOCIAÇAO 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

DATA DE CONSTITUIÇÃO DA ENTIDADE 
/ 	/ 

QUANTIDADE 	 DE 
COOPERADOS/ASSOCIA DOS 

POSSUI SEDE PRÓPRIA SIM( )NÃO( 

Opção 1: 

Opção 2: 

Opção 3: 
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ANEXO II - FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO DA ORGANIZAÇÃO  

À Comissão de Licitação  

1 - DADOS DA ORGANIZAÇÃO DE CATADORES. 
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ANEXO III - FORMULÁRIO DOS DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL 

À Comissão de Licitação 

NOME: 

CPF: 

RG: 

ENDEREÇO: 

TELEFONE: 

E-MAIL: 

Local e data 

(Assinatura do responsável legal) Nome: RG: 
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ANEXO IV - MODELO PLANO DE TRABALHO 

PLANO DE TRABALHO 2023 

ESPECIFICAÇÃO 	QUANT. UNIDADE VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL 

TOTAL 

. DADOS CADASTRAIS CONCEDENTE 
ÓRGÃO ENTIDADE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
CEP: 
TELEFONE: 
E-mail: 

í2. DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 
2.1. TÍTULO DO OBJETO: 
2.2. PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
2.3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 
2.4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

    

     

3. OBJETIVO GERAL: 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

5. METODOLOGIA: 

6. METAS A SEREM ATINGIDAS: 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 

8. DETALHAMENTO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANROS: 	 1.   

[RECURSOS: 	  
DA MOVIMENTAÇÃO E APLICAÇÃO FINANCEIRA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS 

Local e data 

(Assinatura do responsável legal) Nome: RG: 
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ANEXO V - MINUTA TERMO DE FOMENTO 

I(It-j 

	

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICIPIO DE QUIXADA'CE, inscrito no 	A 
CNPJ. sob n° 	 /0001-, estabelecido na 	

 

	 Bairro 	 , nesta cidade de Quixadá, Estado do Ceará, CEP: -. 	 
	 neste ato representado pelo Presidente da FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE 

EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH, brasileiro, portador da 
cédula de identidade RG no 	 e do CPF n° 	, doravante denominado 
MUNICÍPIO e, do outro, (OSC) 	, inscrita no CNPJ n° 	 
estabelecida na 	, n° 	, nesta cidade de 	, Estado do Ceará, neste 
ato representado por seu Presidente, o Sr. 	 , (qualificação), doravante 
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o TERMO 

DE FOMENTO, com fundamento no Processo Administrativo de Chamamento Público 

n° 2022.XX.XX.XX, na Lei Federal n.° 13.019/2014, sujeitando-se, no que couber, às 

normas contidas na Lei Federal n.° 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as 
seguintes cláusulas e condições. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O presente Termo de Fomento tem por objeto a CREDENCIAMENTO À 

CONSECUÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO ATRAVÉS DE 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONSTITUÍDA POR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ASSIM 

RECONHECIDAS PELO PODER PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS 

RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS E QUE ESTEJAM ORGANIZADAS 

COLETIVAMENTE EM ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS NO MUNICÍPIO DE 

QUIXADÁ/CE. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA GESTÃO O MUNICÍPIO 

2.1. Nomeia como gestor do presente Termo de Fomento o Sr. 

	 (qualificação), conforme Portaria n.° 	  

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

- SÃO OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO: 

a) Transferir os recursos para a execução deste objeto; 

b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a 

vigência do objeto; 

d) Promover a transferência dos recursos financeiros para conta bancária específica 

indicada pela OSC; 

e) Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas necessárias 

à exigência da restituição dos recursos transferidos; 

f) Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial; 

g) Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC; 

h) Elaborar parecer sobre a prestação de contas da OSC, a fim de atender os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 

economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se 
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Lei Federal n.° 13.019/2014; 

1) Aplicar as penalidades previstas neste instrumento; 	 \. 
j) Manter, em seu sitio oficial na internet, as informações da parceria celebrada e .p'>  
Plano de Trabalho, até cento e oitenta dias, após o respectivo encerramento. 

II— SÃO OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 
a) Responsabilizar-se pela execução do objeto do Termo de Fomento; 
b) Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que 
necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto; 
c) Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública aos processos, 
documentos e informações relacionadas a este Termo de Fomento, bem como aos 
locais de execução do respectivo objeto; 
d) Responsabilizar-se pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal, conforme o caso; 
e) Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do 
Termo de Fomento, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução; 
f) Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que 
compõem a prestação de contas; 
g) Identificar o número do instrumento da parceria e órgão repassador no corpo dos 
documentos da despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de 
contas a ser entregue ao Município; 
h) Divulgar esta parceria em seu sítio na internet e em locais visíveis de suas sedes 
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, conforme previsto no 
artigo 11 da Lei Federal n.° 13.019/2014, bem como atender a Lei n.° 12.527/2011; 
i) Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da 
legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da administração pública 
municipal; 
j) Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, práticas atentatórias aos 
princípios fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos 
praticados na execução da parceria e deixar de adotar as medidas saneadoras 
eventualmente apontadas pela administração pública; 

k) Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, em anexo, mediante a 
contratação dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e 
coordenação dos trabalhos, ficando vedada a redistribuição dos recursos à outra 

Organização da Sociedade Civil, congênere ou não; 
1) Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade prazos e 

os custos previstos; 
m) Comprovar todas as despesas por meio de nota fiscal eletrônica ou recibo de 
autônomo (RPA), com a devida identificação da parceria celebrada, ficando vedadas 
informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos 
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praticados ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos'  
valores pagos; 	 - - -- --- 

1k  

n) Aplicar os recursos repassados pelo Município e os correspondentes à sua 
contrapartida, exclusivamente no objeto constante na Cláusula Primeira; 
o) Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente 
instrumento, nesta efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos 
recursos do presente termo; 
p) Não aplicar taxa de administração ou despesas administrativas como condição para 
a execução do presente objeto; 
q) Ressarcir aos cofres públicos, ao final da parceria, o saldo remanescente oriundo 
das aplicações dos recursos financeiros; 
r) Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não aplicados 
corretamente conforme o Plano de Trabalho; 
s) Comprovar de forma integral no final do Termo de Fomento todas as metas 
quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de Trabalho; 
t) Efetuar cotação e pesquisa de preços, conforme regulamento próprio da 
Organização da Sociedade Civil, para aquisição de materiais e serviços; 
u) Manter-se adimplente com o Poder Público no que tange a prestação de contas de 
exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal perante os órgãos 
da Administração Municipal, Estadual e Federal; 
v) Comunicar ao Município a substituição dos responsáveis pela OSC, assim como 
alterações em seu Estatuto; 

x) Apresentar até 10 (dez) dias, após o encerramento de cada trimestre, relatório 
sobre a execução da parceria, apresentando comparativo específico das metas 
propostas com os resultados quantitativos e qualitativos alcançados. 

CLÁUSULA QUARTA - REGIME JURÍDICO DO PESSOAL 
4.1. A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos 
integralmente com recursos desta parceria, deverá obedecer ao princípio da 

legalidade, impessoalidade e da publicidade. 
4.2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de 
quaisquer espécies, entre o Município de Quixadá/CE e o pessoal que a OSC utilizar 
para a realização dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento. 

CLÁUSULA QUINTA - DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
5.1. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Fomento, no presente 
exercício, o Município transferirá à OSC, uma única parcela, nos termos do edital. 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratações que poderão advir deste 
credenciamento correrão à conta de recursos específicos consignados no vigente 
Orçamento Municipal para o ano de 2023, nas seguintes dotações orçamentárias 
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DOTAÇÃO ELEMENTO 	DE FONTE 
ORÇAMENTÁRIA  DESPESAS ;,J 

1301.04.122.0402,2.060 3.3.50.41.00 
RECURSOS 	

., 1500000000 

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 
6.1. Os recursos financeiros, serão depositados na conta específica da OSC, 
vinculada ao objeto, na agência n.° 	, no Banco 	, na conta corrente n.° 	, e 
aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua utilização. 
6.2. Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, 
enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 
a) em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a previsão 
de seu uso for igual ou superior a um mês; e 
b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto 
lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para 
prazos menores. 

6.3. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de 
titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 

6.4. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 
eletrônica, excepcionalmente, poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, 
desde que devidamente justificado. 

6.5. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 
6.2 poderão ser utilizados pela OSC, desde que não haja desvio de finalidade do 
objeto e dentro das condições previstas neste instrumento. 

6.6. A OSC deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os 
rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos. 
6 7 A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a OSC a 

participar de novos parceiros, acordos ou ajustes com a Administração Municipal. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
7.1. A OSC compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente 

desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação 

aplicável nos seguintes casos: 

a) inexecução do objeto; 

b) falta de apresentação de prestação de contas no prazo exigido; 

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente 

instrumento, ainda que em caráter de emergência; 

d) descumprimento dos termos previstos neste instrumento. 

Parágrafo único. Compromete-se, ainda a OSC, a recolher à conta do Município o 
valor correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao 
período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não 

ão do objeto, ainda que não tenha feito 
comprovar o seu emprego na consecuç  

aplicação. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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8.1. Prestar contas, até noventa dias após o término da vigência da parceria, na forma 
da Lei n.° 13.019/2014, de acordo com os critérios e indicações exigidos pelo 
Município. A prestação de contas 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, destacados nos relatórios de 
execução do objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, 

balancete analítico anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração 

das origens e aplicação dos recursos da Organização da Sociedade Civil parceira, 
segundo as normas contábeis vigentes. 

8.2. A prestação de contas deverá ocorrer por meio de plataforma eletrônica, 
permitindo a visualização por qualquer interessado, dando ampla publicidade e 
transparência dos recursos públicos. 

8.3. Comprovado a impossibilidade de prestação de contas através de plataforma 
eletrônica, ou ainda, quando atendidas as condições previstas no artigo 87 da Lei n.° 
13.019/2014, à parte, de comum acordo, efetivará a prestação de contas de modo 
físico, sem deixar de dar ampla publicidade e transparência dos recursos públicos. 
8.4. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contados do dia subsequente ao da prestação 
de contas integral, a OSC compromete-se a manter em arquivo os documentos 
originais que compõem a prestação de contas. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA 
9. Este Instrumento tem sua vigência de 	/1 	 até 	/ 	/ 	, podendo ser 
aditivado nos termos da Lei Federal n.° 13.019/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS PROIBIÇÕES 
10. Fica expressamente vedado à OSC: 

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras Organizações da Sociedade Civis, 

congêneres ou não; 
b) deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total; 

c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos dos Poderes Executivo e 

Legislativo do Município; 

d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Fomento e) 
utilizar recursos para finalidade diversa da prevista e despesas a título de taxa de 

administração; 

f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto 

deste Termo de Fomento; 

g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; 

h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias; 

i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior 

ressarcimento; 
j) realizar despesas com: 
1.1) multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 
recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração 
Pública na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatóriaS; 
m.2) publicidade, salvo as previstas no Plano de Trabalho e diretamente vinculadas ao 
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Objeto da parceria de 
caráter educativo 

não Constem nomes símbolos ou imagens 
ou de orientação social,  ns que Caracterizem Promoção 	das qu 	4_ atendam às exigências n.3) pagamento de pessoal Contratado pela organização da sociedade 

civil  
essoal; n.4) obras queigêncj5 artg0 46 da Lei n° 

13.019/2014 	 que não estruturas 
	
caracterizem a ampliação de área construída ou iSicas 

a instalação de novas o) adquirir bens permanentes com os recur 
M) 

pagamento de despesas bancárias 
	

Sos municipais; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
- DAS PENALIDADES 11.1. 

Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e 
com as normas gerais vigentes, a administração Pública municipal Poderá aplicar à 
organizaç0 da Sociedade civil as sanções previstas artigo 73, da Lei Federal n° 13.019/2

014 e demais dispositivos previstos em lei. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 12.1 

O presente Termo de Fomento Poderá ser denunciado ou rescindido pelos 
partícipes a qualquer tempo, ficando as partes responsáveis pelas obrigações 
decorrentes do tempo de vigência. 

12.2. Constitui motivo para rescisão do presente Termo de Fomento o descumprjm 0 
 de qualquer das cláusulas Pactuadas, particularmente quando 

Constatada pelo Município a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 

Trabalho ou a falsidade ou incorreção de informação em qualquer documento 
apresentado. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO Do 
PLANO DE TRABALHO 

13.1. O órgão ou a entidade da administração pública municipal poderá autorizar ou 

propor a alteração do termo de fomento ou do plano de trabalho, após solicitação 

fundamentada da organização da sociedade civil ou sua anuência, desde que não haja 
alteração de seu objeto, da seguinte forma: 

- por termo aditivo à parceria para: 
a) redução do valor global, sem limitação de montante; 
b) prorrogação da vigência, observado o limite total que não exceda a cinco anos; 
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global, ou 
II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura 
existentes antes do término da execução da parceria; 
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
14.1. O extrato do presente Termo de Fomento será publicado no meio oficial, de 
acordo com o disposto no artigo 38 da Lei Federal n.° 13.019/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
15.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Quixadá/CE, para esclarecer as 
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dúvidas de interpretações deste Instrumento que não possam ser resolvid  
administrativamente. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
16.1. Aplicam-se os dispositivos, no que couber a Lei Federal n.° 13.019/2014, que 
não foram mencionados neste instrumento. 
16.2. E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, 
as partes firmam o presente Instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo que também subscrevem. 

Quixadá/CE, - de 	 de 2022. 

FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE 
EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO 

POPULAR - FUNGETH 

Testemunhas: 

Nome: 
CPF: 

PRESIDENTE DA 	  

2- 
Nome: 
CPF: 



AVISO DE CREDENCIAMENTO 
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A FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FUNGETH 

do Município de Quixadá/CE, torna público que a partir de 26/12/2022 à 26/01/2023, 

entre as 07h30min às 11h30min e 13h30min às 17h30min, na sala de Comissão 

Permanente de Licitação, situada na Travessa José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - 

Quixadá/CE, receberá a documentação exigida no Edital Chamamento Público para 

Credenciamento de n° 2022.12.20.02-CHP, referente ao CREDENCIAMENTO À 

CONSECUÇÃO DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO ATRAVÉS DE TRANSFERÊNCIA 

DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) 

CONSTITUÍDA POR FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA, ASSIM RECONHECIDAS PELO PODER 

PÚBLICO COMO CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS E QUE 

ESTEJAM ORGANIZADAS COLETIVAMENTE EM ASSOCIAÇÕES E/OU COOPERATIVAS 

NO MUNICÍPIO DE QUIXADÁ/CE. O Edital poderá ser adquirido junto a Comissão 

Permanente de Licitação no endereço já citado, ou no portal do TCE: 

https://licitacoes.tce.ce.gov.br, a partir da publicação deste aviso, no horário de 07h30min 

às 11h30min e 13h30min às 17h30min. Quixadá/CE, 21 de dezembro de 2022. 

Eduardo Keltori Fértandes Dantas Rezende 
FUNDAÇÃO DE GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E HABITAÇÃO POPULAR - FtJNGETH 
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Até hoje, 23, as lojas do Centra de Fortaleza estarão abertas por uma hora a mais do que o normal 

informou que ao dia 24 de 
dezembro terá $71 veiculos 
disponíveis para atender a 
demanda do período natah-
no. Após as 10h, as linhas te-
rão reforço com mais viagens 
e extensão até as 23h. No dia 
25, a frota funcionará como 
já ocorre normalmente aos 
domingos, com 457 veículos. 

A Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS( divulgou 
que entre os dias 24 e 25 de 
dezembro não haverá aten-
dimento nos centros de va-
cinação contra covid-19. 
`Atenderemos o público com 
a aplicação da vacina contra 
a cssvid-19 esta semana até o 
dia 23 de dezembro. Por isso, 
é importante que a popula 
ção priorize sua vacinação, 
se dirigindo aos centros caso 
possua alguma peadéncia no 
esquema vacinal', afirma Er-
lemus Soares, coordenador 
da atenção primária e piscos-
social da SMS. 

Durante todo o fim de se. 
mana, o posto de saúde de 
Messetaisa estará aberto para 
ofcnar apenas vacinação de 

rotina, inclusive a vacina ais-
tarrábica para humanos, das 
ah às 17h. Em caso de urgên-
cia, a recomendação é procu-
rar uma das 12 Unidades de 
Pronto Atendimento (UPAs) 
que estarão funcionando 24 
horas por dia. 

Amanhã. 24. os Correios 
devem ter expediente normal 
nau agências que funcionam 
dia de sábado. Os clientes po-
derão entrar em contato com 
a Central de Atendimento 
dos Corteses das oh às 14h. 
Telefones como o 08,00 725 
7282. 0800 725 0100 e o 3033 
0100 manterão o funciona-
mento padrão. 

A Enel Distribuição Ceará 
informou que terá equipei 
operacionais trabalhando 
normalmente tanto no dia 24 
quanto no dia 25. Além disso, 
caso seja necessário, a popu-
lação pode entrar uns contato 
pelo número 0800.285.0196 
ou pulo Wbatsapp (21) 
99601 -9608. As lojas de aten 
dmmento fecharão no fim de 
semana como acontece nor-
malmente. As atividades re' 
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Regularização fundiária 
Com o intuito de beneficiar pequenos produtores. o 

Gos'erno do Ceara vai efetivar a regularização fundiária 
em 15 municípios cearenses do Cariri e do Centro-Sul. 
Para isso, foi assinada ordem de serviço, na manhã da 
ultima segunda-feira (19). no auditório da Uisivcrsida-
de Regional do Cariri (Uma), em juazeiro do Norte. A 
solenidade contou com a participação do superinten-
dente do Instituto do Desenvolvimento Agrário (Idace), 
órgão vinculado à Secretaria do Desenvolvimento Agrá-
rio (SUA). Jose Wilson Gonçalves. Estiveram presentes 
também o vice presidente da Assembleia Legislativa do 
Ceará. Fernando Santana; o vice-prefeito de Juazeiro do 
Norte. Giovanni Sampaio. demais prefeitos. membros de 
entidades representativas e outras autoridades. 

Beneficiados 
Os 15 municipios contemplados com a tutora regu. 

lariração são Altaneira, Antonina do Norte. Araripe, 
A.ssaré, Campo SaIes. Caririaçu. Granjeiro. Juazeiro 
do Norte. Missão Velha. Porteiras, Potengi. Salitre. 
Santa"' 	Cartri. Tarratas e Catarina. O Governo 
doçq 	iciou a regularização fundiária em 2007. 
AtuaL, te. o Estado, por meio da Lei Wilson Bran-
dão, avança para concluir a universalização da rego, 
larização fundiária rural, sendo o primeiro estado 
brasileiro a georreterenciar e grocaslastear em 100% 
do seu territorial rural, compreendendo 182 munici-
pios. Fortaleza e Eusébio não são alcançados por não 
terem área rural. 

Saiba mais 
A lei garante a realização de levantamento, identifi-

cação, georreferenciamento. certificação (para imóveis 
até 200 hectares). caracterização da malha fundiária e 
diagnóstico fundiario cio 50 municípios de ti regiões. 
O investimento total é mais de R.S 58 milhões, com de-
sembolso previsto para três anos (2022. 2023 e 2024). 

Próximo ano 
De acordo com o deputado Fernando Santana 

(hoto), uns doa que mais lutaram pela decisão gover. 
namental. para 2023, o projeto avançará benefician-
do a Região do Jaguaribe. Serra da ibiapaba. Sertão 
Central. Sertão de Canijsdé. Litoral Leste e Litoral 
Oeste. Para 2024. será a vez dos municípios da Grande 
Fortaleza. Litoral Norte e Maciço de Baturitó. Re-
presentando a governadora Ixolda Cela e a titular da 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário (SDA). Ana 
Teresa de Carvalho, o superintendente do Idace falou 
sobre o Impacto que a regularização promove e no 
investimento que o Governo do Ceará vai fazer. 

Posse no TJCE 
Contirmada para o ultimo dia do primeiro inês 

do novo ano (2023), no caso, 31 de Janeiro, aposte 
dos novos dirigentes do Tribunal de Justiça do Esta-
do do Ceara (TICE). anunciada para um novo local, 
agora na sede do TR.E. Tribunal Regional Eleitoral. 
Vão assistir os importantes cargos: Abelardo Benevi' 
des(presidente). Heráclito Vieira (vice) e Edna Mar-
tias (corregedora-geral). 

Mombaça/Tauá 
O substituto da Dra. Nailde Nogueira Pinheiro à 

frente do TICE. desembargador Abelardo Benes'i-
deu é natural de Mombaça, no Sertão Central. Antes 
de chegar a Fortaleza, onde consolidou sua carreira 
como Juiz de Direito e chegou a desembargador foi 
responsável pela comarca de Tauá, nos inhamuns. A 
prefeita Patrícia Aguiar já confirmou tua presença à 
importante solenidade. 

Canoa Quebrada. Em c*itubto 
de siionlação ér tona tftea 

No próximo fim de sema 
na será celebrado o Natal. 
Oficialmente a data é rolares 
da para o dia 25. porem. em 
diversos países, incluindo o 
Brasil. as comemorações co 
meçam ainda na noite do dia 
24. Esta é também uma das 
maiores oportunidades de 
vendas do ano para o comér-
cio. Por isso, ao longo de toda 
a semana, lojas do Centro de 
Fortaleza e shoppings da ca-
pital, por exemplo, têm fun-
cionado em horário estendi-
do. No Centro, até hoje. 23, as 
lojas estarão disponíveis das 
8h as 19h, unta hora a mais 
do que o normal. E valido 
destacar, porem, que no dia 
240 comércio de rua no local 
fechará às 17h. 

Grandes thoppings como 
o iguatemi Bosque. RioMar 
Fortaleza, RioMar Kenne-
dy. e Benóca estão operando 
com horário especial, abrin-
do às 9h e fechando as 22h. 
Já outros estabelecimentos 
como Dei Passeo. Shopping 
Parangaba, North Shopping 
e Via Sul manterão as lojas 
abertas para atender a de-
manda extra até as 23h de 
hoje. Contudo, na véspera de 
Natal. os centros de compras 
citados encerrarão suas ativi-
dades ás 18h. No dia 25. lojas 
e quiosques estarão fechados 
em todos os shopptngs, po-
rém, a praça de alimentação 

as opções de lazer terão 
funcionamento facultativo. 
O shopping DeI Passeo, por 
sua vez, não abrirá no dia de 
Natal 

Procurada pela reporta-
gem, a Empresa de Transpor-
te Urbano de capital (Etufor)  
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tornam na segunda-feira, 26. 
A Companhia de Água 

e Esgoto do Ceará (Cage-
ce) vai funcional em regime 
de plantão tanto nu véspera 
quanto no dia do Natal para 
atendimento e manutenção. 
Cato seja necestario. os dom' 
tes podem entrar em conta-
to pelo 0000 279 0195. pelo 
Cagece APP ou pelo site da 
companhia. Os atendimen-
tos nas lojas e nos núcleos 
da Cagece serão retomados 
normalmente na próxima 
segunda-feira. 

A Federação Brasileira de 
Bancos (l1rbraban( infor-
mou que canais digitais de 
atendimento e arras de au-
toatendhmnenta continuarão 
disponíveis para os clientes 
durante o (criado. E impor-
tante destacar que contas 
de água, cnergoa, telefone e 
outras de consumo pode-
rão ser pagas sem acréscimo 
na segunda-feira. Hoje, as 
agências bancárias devem ter 
funcionamento normal, mas 
amanhã e domingo não lia-
verá expediente. 
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Feriado altera funcionamento 
de estabelecimentos 

Shoppings e lojas do Centro funcionam em horário especial; não 
haverá vacinação contra covid-19 durante o fim de semana festivo 


