FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EDITAL
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
PROCESSO Nº 507798, de 26/10/2018
O MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA - ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por
intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de
direito público interno, inscrito no CNPJ nº 14.414.077/0001-12, instituída pela Portaria nº
2.211, de 31 de janeiro de 2019, considerando o disposto na Lei nº 13.019/2014, Decreto
Federal nº 8.726, de 27/07/2016 e Decreto Municipal nº 12.440, de 29/11/2016 e alterações
posteriores, torna público às Organizações da Sociedade Civil interessadas, que através deste,
realizará CHAMAMENTO PÚBLICO, visando à seleção de Entidades, sem fins lucrativos,
na área da Assistência Social, para firmar parceria por meio de TERMO DE
COLABORAÇÃO, nos termos e condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1. OBJETO:
1.1. O presente edital tem por objeto a Formalização de Parceria, através de Termo de
Colaboração, com Organizações da Sociedade Civil (OSC), com estrutura física instalada no
Município de Nova Venécia/ES, para execução de atividades em regime de mútua cooperação
com a Administração Pública, no exercício de 2019/2020, que apresentarem o Plano de
Trabalho que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado:

ITEM

01

ÁREA

DESCRIÇÃO DO OBJETO

VALOR
MÁXIMO
(R$)

ASSISTÊNCIA
SOCIAL – Criança

Serviço de atendimento às crianças na
faixa etária de 0 a 3 incompletos
desenvolvendo atividades juntamente
com os familiares e comunidade, para
fortalecer
vínculos
e
prevenir
ocorrência de situações de exclusão
social e de risco, em especial a
violência doméstica.

250.000,00

1.1.1. A Administração Municipal reserva-se no direito de não autorizar o valor solicitado
pela OSC tendo em vista a tipificação do objeto do Plano de Trabalho, sendo vedados valores
acima do máximo permitido.
1.2. ESPECIFICAÇÃO DOS ITENS:
ITEM 1: ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRIANÇA
A) PÚBLICO ALVO
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Crianças na faixa etária de zero a três anos e onze meses e vinte e nove dias, prioritariamente
com renda familiar de até 03 Salários Mínimos inscritas no Cadastro Único.
B) OBJETIVO
Atender as famílias por meio da promoção integral através de ações que ações que visam o
enfrentamento das causas que geraram a situação de vulnerabilidade social resgatando e
fortalecendo laços familiares e a função protetiva da família, proporcionando-as oportunidade
de viverem com dignidade e cidadania.
C) CONDIÇÕES:
1) Usuários territorialmente referenciados aos CRAS;
2) O SCFV deve ser referenciado ao CRAS da área de abrangência e manter articulação com
o PAIF – Serviço de Proteção Integral à Família;
3) Ofertar o SCFV em conformidade com os padrões de qualidade, regras e condições
estabelecidas em regulação do MDSA;
4) Preencher as vagas conforme prioridades definidas;
5) Encaminhar as informações ao gestor municipal de Assistência Social para registro no
SISC-Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
6) Fazer-se representar nas discussões com a rede do território de abrangência do CRAS;
7) Garantir a participação dos profissionais de nível médio e superior nos processos de
capacitação conduzidos pelo Município e em reuniões sistemáticas com o técnico de
referência do CRAS.
D) FORMA DE ACESSO
Preenchimento das vagas conforme prioridades definidas pelo órgão gestor. Busca ativa pela
organização parceira, procura espontânea, encaminhamento pela rede socioassistencial e/ou
pelo CRAS/CREAS.
2. JUSTIFICATIVA
A Lei nº 13.019/2014 disciplina o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública
e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para o repasse de
recursos financeiros de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.
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Com base nisso, o Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia tem a
necessidade de celebrar parcerias com entidades de assistência social, nas quais de forma
complementar, possam executar ações na política municipal de assistência social, por meio de
atendimento às crianças na faixa etária de 0 a 3 incompletos desenvolvendo atividades
juntamente com os familiares e comunidade a fim de fortalecer vínculos e prevenir ocorrência
de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica.
Ressalta-se que, diante do art. 5º da Lei nº 13.019/2014, a aplicação dos recursos deve ser
dentro do município de Nova Venécia, a fim de promover o desenvolvimento local, inclusivo
e sustentável. Deste modo, todas as Organizações da Sociedade Civil deverão ter estruturas
físicas instaladas neste município.
Desse modo, o público alvo deverá ser atendido dentro do território municipal, uma vez que
não é viável a remoção desses beneficiários para outro município.
A fim de proporcionar a adesão das parcerias de politicas públicas municipais e selecionar o
Plano de Trabalho de Organização da Sociedade Civil, faz-se necessária a realização de
chamamento público, com fulcro nos arts. 23 e seguintes da Lei nº 13.019/2014.
3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO:
3.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs) que tenham
sede no Município de Nova Venécia-ES.
3.1.1. Considera-se OSCs, nos termos 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):
a) 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 património, auferidos
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial
ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou
de projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e
de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
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3.2. A OSC participante deste chamamento público deve certificar de que está ciente e
concorda com as disposições previstas neste Edital e seus anexos, bem como que se
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados
durante o processo de seleção, através de DECLARAÇÃO, conforme modelo constante no
Anexo II deste edital.
3.3. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSCs, para a realização de ações
coincidentes (quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares
à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 35-A da Lei Federal nº 13.019 de 2014.
4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO:
4.1. REQUISITOS:
4.1.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser
pactuado; (art. 33, inciso I, e art. 35, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014).
a.1) Estão dispensadas exigência acima as organizações religiosas e as sociedades
cooperativas; (art. 33, §§ 2º e 3 Lei nº 13.019, de 2014).
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica
de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; (art. 33, inciso III, Lei nº 13.019, de
2014).
b.1) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades
cooperativas; (art. 33, §§ 2º e 3 Lei nº 13.019, de 2014).
c) 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, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014).
d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 3 (três) anos de
existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica –
CNPJ; (art. 33, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014).
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e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da
apresentação do plano de trabalho que serão verificados por meio da apresentação dos
seguintes documentos: (art. 26, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 e art. 33, inciso V,
alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014).
e.1) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
e.2) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
e.3) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela
organização da sociedade civil ou a respeito dela;
e.4) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;
e.5) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 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; ou
e.6) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade
civil;
f) 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 III – Declaração sobre Instalações e Condições
Materiais. 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, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº
13.019, de 2014, e art. 26, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada por meio dos documentos
relacionados no item 4.1.1, subalíneas “e.1”, “e.2”, “e.3”, “e.4”, “e.5” e “e.6”. Não será
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de
profissionais, 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, inciso V, alínea “c” e §5º, da
Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
h) apresentar as certidões abaixo relacionadas: (art. 26, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do
Decreto nº 8.726, de 2016 e art. 34, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014)
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h.1) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da
União (certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da
Receita Federal);
h.2) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS, fornecido pela Caixa Econômica Federal;
h.3) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do título VII-A
da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;
h.4) Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da
OSC, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o
objeto da parceria.
h.5) Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos
Tributos relativos ao domicílio ou sede da OSC. A OSC com filial no Município de
Nova Venécia fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para
atendimento do item.
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão
simplificada emitida por junta comercial; (art. 34, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014).
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de
correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro
no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo IV – Declaração do
Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade; (art. 34, incisos V
e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016).
k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de
documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, inciso VII,
da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de
sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014);
4.2. IMPEDIMENTOS:
4.2.1. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
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a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional; (art. 39, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014)
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; (art. 39,
inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014)
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública 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 entidades que, por sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os
integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas; (art. 39, inciso III e §§ 5º e 6º, da
Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016)
c.1) Entende-se por membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do
País que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da
República, Governadores, Prefeitos, e seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários
Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores,
membros do Poder Judiciário e membros do Ministério Público. (art. 27§ 1º, do Decreto nº
8.726, de 2016)
c.2) Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de
políticas públicas. (art. 27§ 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016)
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos,
exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, 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)
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com uma das seguintes sanções
previstas no art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014:
e.1) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
e.2) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
e.3) sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014;
e.4) sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014;
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
(art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014)
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g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos ou 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 ainda 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).
5. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
Chamamento Público, tendo sido constituída na forma da Portaria nº 2.211, de 31/01/2019.
5.2. Deverá se declarar impedido de participar do processo de seleção, sob pena de responder
administrativa, penal e civilmente, o membro da comissão que, nos 05 (cinco) anos anteriores
à data de publicação do Edital, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 01 (uma) das
organizações participantes do Chamamento Público.
5.2.1. Deverão também serem observados os impedimentos previstos no Decreto nº 8.726, de
27 de abril de 2016.
5.3. O membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a fim de viabilizar a
realização ou continuidade do processo de seleção, sem a necessidade de divulgação de novo
Edital. (art. 14, §§1º e 2º do Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016)
5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. (art. 13, § 1º do Decreto nº
8.726, de 27 de abril de 2016)
5.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades participantes ou
para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6. FASE DE SELEÇÃO:
6.1. DA RETIRADA DO EDITAL
6.1.1. Este Edital e seus Anexos, encontram-se à disposição das OSC’s na Sala da Comissão
de Seleção, localizada na Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia/ES, no horário de
08h00min às 11h00min e das 13h00min às 15h00min, de segunda a sexta-feira, ou pelo email licitacaonv@hotmail.com, ou pelo site www.novavenecia.es.gov.br, tudo em
conformidade Lei Federal 13.019/2014, de acordo com o seguinte cronograma:
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CRONOGRAMA
AÇÃO
Publicação do edital no site da Prefeitura Municipal de
Nova Venécia/ES – www.novavenecia.es.gov.br
Sessão de Abertura –Recebimento do envelope contendo
as Proposta de Plano de Trabalho e Declaração – Anexo
II
Etapa competitiva de análise e avaliação pela Comissão
de Seleção das Propostas de Plano de Trabalho
apresentados na Sessão de Abertura, que poderá ser
suspensa para referida análise e respectiva avaliação, a
depender da quantidade e complexidade. O prazo final
para análise constará da ata de sessão de abertura
devidamente publicada.
Divulgação do resultado preliminar

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar.

ETAPA
1
2

3

6

7

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase
de seleção, com divulgação das decisões recursais
proferidas (se houver).

DATA/PRAZO
Dia 05/02/2019
Dia 08/03/2019

Dias 11/03/2019 a
15/03/2019

Dia 18/03/2019
05 (cinco) dias
úteis contados da
divulgação do
resultado
preliminar e
05 (cinco) dias
úteis para
contrarrazões
contados da
intimação.
Até 05 (cinco) dias
úteis após prazo
final de
apresentação das
contrarrazões aos
recursos.
Até 15 (quinze)
dias da análise dos
recursos pela
Comissão de
Seleção.

6.2. IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
6.21. Além das OSC’s, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital por
irregularidade.
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6.2.2. O pedido de impugnação será analisado, desde que, tenha sido recebido até 05 (cinco)
dias úteis antes da data de apresentação das Propostas de Plano de Trabalho.
6.2.3. Decairá do direito de impugnar este Edital aquele que não o fizer dentro do prazo
estabelecido no item 6.2.2.
6.2.4. Eventuais impugnações ao Edital deverão ser dirigidas à Comissão de Seleção e
protocoladas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, em dias úteis,
no horário e endereço descritos no item 6.1.1.
6.2.5. A petição de impugnação deverá ser acompanhada dos seguintes documentos:
a) Cópia devidamente autenticada de CPF ou RG, em se tratando de pessoa física, ou
CNPJ, em se tratando de pessoa jurídica, devendo informar o e-mail e o telefone para
contato;
a.1) Para fins de cumprimento da Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018 serão
autenticados os documentos até 48 (quarenta e oito) horas antes da sessão de abertura.
b) Procuração (quando for o caso);
c) Atos Constitutivos, em se tratando de pessoa jurídica (por documento original ou
cópia autenticada).
6.2.6. Eventuais pedidos de impugnação deverão ser julgados e respondidos em até 03 (três)
dias úteis pela Comissão de Seleção.
6.2.7. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às
impugnações serão juntadas nos autos do processo de Chamamento Público e estarão
disponíveis para consulta por qualquer interessado.
6.2.8. Acolhida a impugnação contra o presente Edital, será designada nova data para
recebimento do Envelope, exceto quando a alteração não afetar substancialmente as condições
previstas neste edital.
6.2.9. Não serão conhecidas as impugnações interpostas após os respectivos prazos legais,
bem como as que forem enviadas por fax ou e-mail, devendo ser protocoladas no protocolo
geral da Prefeitura Municipal de Nova Venécia/ES, situada no endereço descrito no rodapé
deste Edital.
6.3. ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS OSC’s
6.3.1. As propostas serão apresentadas pelas OSCs, por meio físico, em invólucros
indevassáveis, lacrados e rubricados no fecho, devidamente protocoladas que deverão conter
os seguintes dizeres em sua face externa:
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AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENVELOPE A
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO
RAZÃO SOCIAL DA OSC E RESPECTIVO CNPJ
6.3.2. O recebimento do envelope dar-se-á no protocolo geral da Prefeitura Municipal de
Nova Venécia/ES, no endereço situado na Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova
Venécia/ES, até o dia 08/03/2019, das 08h00min às 11h00min e das 13h:00min às
15h:00min, de segunda a sexta-feira, não sendo aceitos documentos enviados por meio de
correspondência.
6.3.3. Em nenhuma hipótese será recebido envelope fora do prazo estabelecido neste
edital.
6.3.4. A proposta deverá ser apresentada em uma única via impressa, deverá ter todas as
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante
legal da OSC.
6.3.5. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de
uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta protocolada.
6.3.6. As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
a) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;
b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o
cumprimento das metas;
c) Os prazos para a execução das ações e o cumprimento das metas; e
d) O valor global.
6.4. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS:
6.4.1. Nesta fase, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as
propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta
serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer
seu julgamento.
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6.4.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na tabela do item 6.1.1 para conclusão
do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção,
podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 10 (dez)
dias.
6.4.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos no item 6.4.5, observado o contido no Anexo I – Referências para Colaboração.
6.4.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no quadro a seguir:
6.4.5. TABELA DE PONTUAÇÃO:

ITEM

A

B

CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

Informações
sobre
ações
a
serem
executadas, metas a
serem
atingidas,
indicadores
de
cumprimento das metas
e prazos para a
execução das ações e
para o cumprimento
das metas.

A
adequação
da
proposta aos objetivos
da política pública, do
plano, do programa ou
da ação que insere a
parceria.

METODOLOGIA DE
PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
ITEM

- Grau pleno de
atendimento.
(4,0
pontos)
- Grau satisfatório de
atendimento.
(2,0
pontos)
- O não atendimento ou
o
atendimento
insatisfatório. (0,0).

4,0

OBS.: A atribuição de
nota
“zero”
neste
critério
Implica
eliminação da proposta.
- Grau pleno de
adequação. (4,0)
- Grau satisfatório de
adequação. (2,0)
4,0
- O não atendimento ou
o
atendimento
insatisfatório
do
requisito de adequação.
(0,0)
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OBS.: A atribuição de
nota
“zero”
neste
critério
implica
a
eliminação da proposta.
- Grau pleno da
descrição (4,0)
- Grau satisfatório da
descrição (2,0)

C

Descrição da realidade
objeto da parceria e do
- O não atendimento ou
nexo
entre
essa
o
atendimento
realidade e a atividade
insatisfatório (0,0).
ou projeto proposto.

4,0

OBS.: A atribuição de
nota
“zero”
neste
critério
implica
eliminação da proposta.
6.4.5.2. DESDOBRAMENTO DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
6.4.5.2.1. No item “A”:
A.1) Informações sobre as ações a serem executadas: A proposta de Plano de Trabalho
detalha as ações a serem executadas.
A.2) Informações sobre a metodologia a ser aplicada: a metodologia apresentada na
Proposta de Plano de Trabalho possui coerência com as ações propostas.
A.3) Informações sobre as metas a serem atingidas: a proposta de Plano de Trabalho
detalha os resultados que pretende alcançar, em termos quantitativos e mensuráveis;
A.4) Informações sobre os indicadores que aferirão o cumprimento das metas: a
Proposta de Plano de Trabalho explicita a forma de mensuração do alcance dos resultados,
indicando mecanismos abrangentes e efetivos de acompanhamento e avaliação da execução e
dos resultados obtidos.
A.5) Informações sobre os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas: A proposta de Plano de Trabalho estabelece prazos exequíveis e condizentes com as
ações, fases, etapas e metas propostas.
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A.6) Identificação do método de monitoramento e avaliação das ações propostas: a
proposta de Plano de Trabalho apresenta de forma clara e detalhada os métodos de
monitoramento e controle das ações a serem realizadas para a consecução do objeto proposto.
6.4.5.2.2. No item “B”:
B.1) Adequação da Proposta de Plano de Trabalho aos objetivos específicos listados no
edital: a Proposta de Trabalho revela adequação aos objetivos específicos previstos no edital.
B.2) Adequação das despesas a serem realizadas para a execução do objeto: a Proposta
de Plano de Trabalho apresenta itens de despesas compatíveis com as ações a serem
executadas, com o objeto proposto e com os objetos da parceria.
6.4.5.1. A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a Metodologia de
Pontuação da Tabela prevista no item 6.4.5 deste Edital, deverá ser feita segundo os seguintes
conceitos:
a) Grau de Pleno Atendimento - Pontuação 4,0: texto com informações completas sobre o
tema, tecnicamente compatíveis e atendendo as prescrições do Edital e seus anexos:
Correção e precisão na abordagem do tema;
Grau (profundidade) de abordagem e domínios dos temas;
Coerência e integração da proposta de plano de trabalho com estrutura especificada no
Anexo I (Referências para Colaboração);
Clareza e objetividade da exposição.
b) Grau Satisfatório de Atendimento - Pontuação 2,0: texto com informações mínimas para
compreensão do tema:
Com pouco domínio do tema;
Pouca coerência e integração da proposta de plano de trabalho, sem objetividade ou
clareza.
c) Não Atendimento ou Atendimento Insatisfatório ou Errôneo: texto com informações
incompletas não possibilitando a compreensão do tema ou apresentando informações
antagônicas e erros graves na abordagem do tema ou não abordando o tema indicado:
As informações não correspondem ao solicitado no Anexo I (Referências para
Colaboração).
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6.4.6. A falsidade de informações nas Propostas de Plano de Trabalho deverá acarretar a
eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a
OSC e comunicação do fato às Autoridades competentes, inclusive para apuração do
cometimento de eventual crime.
6.4.7. Serão eliminadas as Propostas de Plano de Trabalho:
a) cuja pontuação total for inferior a 6 (seis) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E), contidos no
item 6.4.5; ou
c) que não contenham, no mínimo, as seguintes informações:
c.1) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto
proposto;
c.2) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o
cumprimento das metas;
c.3) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global
proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016);
d) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
e) cujo valor global estiver acima do valor de referência previsto no subitem 9.3 deste Edital;
f) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção
à luz da estimativa prevista no subitem 9.4 deste Edital, e de eventuais diligências
complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta.
6.4.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com
a pontuação total obtida com base na Tabela contida no item 6.4.5, assim considerada a média
aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação
a cada um dos critérios de julgamento.
6.4.9. – Serão adotados os seguintes critérios de desempate:
I - Projeto com maior número de pessoas a serem atendidas;
II – Entidade com mais tempo de constituição;
III – Sorteio.
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6.4.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de Proposta de Plano de Trabalho que não
for a mais adequada ao valor de referência constante deste Chamamento Público, levando-se
em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em
relação ao valor proposto (art. 27, § 5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR:
6.5.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na
página do sítio oficial da Administração Pública Municipal (www.novavenecia.es.gov.br),
iniciando-se o prazo para recurso.
6.6. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR.
6.6.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
6.6.2. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão
apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data da
publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei
Federal nº 9.784, de 1999).
6.6.3. A manifestação em interpor recurso deverá observar os seguintes critérios:
a) Ser dirigido à Comissão de Seleção, digitado, devidamente fundamentado e, se for o caso,
acompanhado de documentação pertinente;
b) Ser assinado por representante legal da interessada ou procurador com poderes específicos,
hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório.
6.6.4. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
6.6.5. As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura
Municipal de Nova Venécia/ES, situada na Avenida Vitória, nº 347, Centro – Nova
Venécia/ES, no horário de 08h00min às 11h00min e das 13h:00min às 15h:00min, de segunda
a sexta-feira, e fora do prazo legal, não serão conhecidos. Não serão conhecidos recursos
enviados pelo correio, fac-símile, correio eletrônico, ou qualquer outro meio de comunicação.
6.6.6. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à
defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos.
6.6.7. O recurso administrativo terá efeito suspensivo.
6.6.8. Interposto recurso, a administração pública dará ciência, preferencialmente por meio
eletrônico, para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, contado da data da ciência, se desejarem.
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6.7. ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO:
6.7.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
6.7.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões ou,
dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à autoridade superior, com as informações
necessárias à decisão final.
6.7.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo
máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento do recurso. A motivação deve ser
explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso,
serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
6.7.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela condução do processo de seleção.
6.7.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento, bem como poderá ocorrer reordenamento da lista de organizações
classificadas.
6.8. HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA FASE
DE SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DAS DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS
(SE HOUVER).
6.8.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a
administração pública municipal deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial
as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 19 do
Decreto nº 8.726, de 2016).
6.8.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da
Lei nº 13.019, de 2014).
6.8.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a
administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para
iniciar o processo de celebração.
7. FASE DE CELEBRAÇÃO:
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7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de
parceria:
7.1.1. ETAPA 1: CONVOCAÇÃO DA OSC SELECIONADA PARA APRESENTAÇÃO
DO PLANO DE TRABALHO E COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS
REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE QUE NÃO INCORRE NOS
IMPEDIMENTOS (VEDAÇÕES) LEGAIS.
7.1.1.1. Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC
selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da convocação, apresentar o seu plano
de trabalho (art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016) e a documentação exigida para
comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos legais (arts.28, caput, 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014e arts. 26 e
27 do Decreto nº 8.726, de 2016).
7.1.1.2. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento
da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos
pela legislação (em especial o art.22 da Lei Federal nº 13.019/2014, e o art. 25 do Decreto nº
8.726, de 2016).
7.1.1.3. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a
atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em
rede;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição
do cumprimento das metas;
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
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7.1.1.4. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea "e" do item 7.1.1.3 deste Edital
deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma
natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações
profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer
outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá
apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações
de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para
comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se desejar,
utilizar-se de ata de registro de preços vigente, consultando e encaminhando atas disponíveis
no
Portal
de
Compras
do
Governo
Federal
(http:/lwww.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1).
7.1.1.5. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo
acima de 15 (quinze) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no
inciso I do art. 2, 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:
I - Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências
previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - 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, 03 (três) anos com cadastro ativo;
III - Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante de, no mínimo, 01 (um) ano de capacidade técnica e operacional,
podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC
ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados,
cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 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; ou
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f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
IV- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;
VII - Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da OSC,
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto da
parceria.
VIII - Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos
relativos ao domicílio ou sede da OSC. A OSC com filial no Município de Nova Venécia fica
obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item.
IX - 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, conforme Anexo
IV (Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016 e Relação dos Dirigentes da
Entidade;
X - Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado,
como conta de consumo ou contrato de locação;
XI - 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;
XII - 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 III - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
7.1.1.6. Todos os documentos deverão estar dentro do prazo de validade, quando for o caso.
Se a validade não constar de algum documento, será considerado válido por um período de 60
(sessenta) dias contados a partir da data de sua emissão.
7.1.1.7. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas.
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7.1.1.8. As instituições participantes que deixarem de apresentar os documentos exigidos no
item 7.1.1.5 ou apresentarem os documentos vencidos e/ou em desconformidade com as
exigências deste edital, serão inabilitadas.
7.1.1.9. No caso da atuação em rede, a OSC “celebrante” deverá apresentar a documentação
abaixo listada:
I - Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC“ celebrante” existe há, no mínimo,
cinco anos com cadastro ativo; e
II - Comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede,
sendo admitidos:
a) Declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante
participou tenha participado;
b) Cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de
redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
c) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a
celebrante participe ou tenha participado.
7.1.1.10. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos
impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada por meio físico, em invólucro
indevassável, lacrado e rubricado no fecho, devidamente protocoladas que deverão conter os
seguintes dizeres em sua face externa:
AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ENVELOPE B
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
RAZÃO SOCIAL DA OSC E RESPECTIVO CNPJ
7.1.1.11. O recebimento do envelope dar-se-á no protocolo geral da Prefeitura Municipal de
Nova Venécia/ES, no endereço informado no item 6.3.2, das 08h00min às 11h00min e das
13h:00min às 15h:00min, de segunda a sexta-feira, não sendo aceitos documentos enviados
por meio de correspondência.
7.1.2. ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA
CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS
(VEDAÇÕES) LEGAIS. ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO.
7.1.2.1. A Comissão de Seleção examinará formalmente o atendimento, pela OSC
selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos
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impedimentos legais e cumprimento de mais exigências descritas na Etapa anterior, bem
como analisará o plano de trabalho pela respectiva OSC selecionada ou, se for o caso, pela
OSC imediatamente mais bem classificada.
7.1.2.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações
já prestadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as condições
constantes neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2 do Decreto nº 8.726, de 2016).
7.1.2.2.1. Para tanto, a Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no plano
de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto.
7.1.2.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os
exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá
ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
7.1.2.4. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, caso a OSC
convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de
celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa.
7.1.2.5. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de
classificação.
7.1.3. ETAPA 3: AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO E REGULARIZAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO, SE NECESSÁRIO:
7.1.3.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou quando as
certidões estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem
disponíveis eletronicamente a OSC será comunicada do fato notificada para, no prazo de
quinze dias, regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria.
7.1.3.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela
OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até
15 (quinze) dias, contados da data de recebimento da solicitação.
7.1.4. ETAPA 4: PARECER DE ÓRGÃO TÉCNICO, JURÍDICO E ASSINATURA DO
TERMO DE COLABORAÇÃO.
7.1.4.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das seguintes
providências impostas pela legislação vigente, incluindo a aprovação do plano de trabalho:
a) emissão do parecer técnico, emitido por servidor designado através de Portaria expedida
pelo Gabinete do Prefeito, devendo se pronunciar quanto:
a.1) ao mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada;
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a.2) a identidade e a reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua
cooperação, da parceria proposta;
a.3) a demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da OSC foram avaliados e são compatíveis com o objeto;
a.4) a viabilidade de sua execução;
a.5) a verificação do cronograma de desembolso;
a.6) a descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da
execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para avaliação
da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos;
a.7) a designação do gestor da parceria e de seu suplente, que deverão ter conhecimento
técnico adequado do objeto da parceria;
a.8) a designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria.
b) emissão de parecer jurídico, acerca da possibilidade de celebração da parceria, conforme
disposto no art. 35, inc. VI, da referida lei.
7.1.4.2. Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente as alíneas
do subitem 7.1.4.1 deste edital concluam pela possibilidade de celebração da parceria com
ressalvas, deverá a autoridade superior, requerer que a OSC saneie os aspectos ressalvados ou,
mediante ato formal, justificar a preservação desses aspectos ou sua exclusão.
7.1.4.3. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
7.1.4.4. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da 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, em cumprimento
dos requisitos e exigências previstos para celebração.
7.1.4.5. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de
dirigentes, quando houver.
7.1.5. ETAPA 5: PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO.
7.1.5.1. 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
Federal nº 13.019, de 2014).
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8. DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E DO GESTOR
8.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada de
apoio e acompanhamento da execução das parcerias, cujas atribuições serão voltadas para o
aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de controvérsias,
padronização de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação e
homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
8.2. A administração pública municipal promoverá o monitoramento e a avaliação do
cumprimento do objeto da parceria, por meio do Gestor da Parceria, nomeado pela Portaria nº
022, de 24 de janeiro de 2017, e da Comissão de Monitoramento e Avaliação constituída na
forma da Portaria nº 2.003, de 05 de dezembro de 2018, podendo valer-se do apoio técnico de
terceiros, firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de
aplicação dos recursos.
8.3. A administração pública municipal emitirá relatório técnico de monitoramento e
avaliação de parceria celebrada mediante Termo de Colaboração que homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela
OSC;
8.4. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, deverá conter:
I - Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto de beneficio
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apesentadas pela OSC na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de Colaboração;
V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
8.5. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da OSC, 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 mantes a execução
das metas ou atividades pactuadas:
24
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacaonv@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
I - Retomar os bens públicos em poder do OSC parceira, qualquer tenha sido a modalidade ou
título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II - Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.
9. DA VIGÊNCIA
9.1. O presente Termo de Colaboração terá vigência de 12 meses a contar da data da assinatura do
termo de colaboração, ou seja, de XX de XX de 2019 à XX/XX/2019 podendo ser prorrogado a
critério da Administração.

9.2. Sempre que necessário, mediante proposta da OSC devidamente justificada e formulada,
no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências
legais e regulamentadas, serão admitidas prorrogações de prazo de vigência do presente
Termo de Colaboração.
9.3. Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL promoverá a prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de
Colaboração, independente de proposta OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato
período do atraso verificado.
9.4. Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada
por termo aditivo, a ser celebrado pelos parceiros antes do término da vigência do Termo de
Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração do
termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
9.5. O saldo existente em conta findo o prazo de vigência deste Termo de Colaboração,
poderá ser utilizado pela OSC, seguindo as mesmas despesas propostas no Plano de Trabalho,
sob pena de devolução do recurso, corrigido monetariamente.
10. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A
REALIZAÇÃO DO OBJETO
10.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital
são provenientes da funcional programática 0700030824200732.235 - Parcerias com as
Organizações da Sociedade Civil (OSC).
10.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são
provenientes do orçamento do Município de Nova Venécia, baseado no PPA – Plano
Plurianual e LO – Lei Orçamentária Anual de 2019.
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10.3. O valor total de recursos municipais disponibilizados será de R$ 250.000,00 (duzentos e
cinquenta mil) para o período de 12 meses.
10.4. O exato valor a ser repassado será definido no Termo de Colaboração, observada a
proposta de plano de trabalho apresentada pela OSC selecionada.
10.5. 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, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016.
10.6. 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, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É recomendável a leitura integral
dessa 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.
10.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº
13.019, de 2014):
a) 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;
b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução
do objeto da parceria assim o exija;
c) 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
d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos
equipamentos e materiais.
10.8. 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 da
União.
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10.9. 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.
10.10. 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 propostas não obriga a
administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer das Organizações da
Sociedade Civil, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.
11. CONTRAPARTIDA
11.1. Não será exigida qualquer contrapartida financeira da OSC selecionada como requisito
para celebração de parceria, facultada, nos termos da primeira parte do art. 35, § 1º da Lei nº
13.019/2014. Todavia, poderá ser facultada no formato de bens ou serviços economicamente
mensuráveis.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de
Nova Venécia na internet (www.novavenecia.es..gov.br), com prazo mínimo de 30 (trinta)
dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital.
12.2. O Município de Nova Venécia resolverá os casos omissos e as situações não previstas
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração
pública.
12.3. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização
ou reclamação de qualquer natureza.
12.4. A OSC 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 poderá acarretar a
eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
12.5. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.
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12.6. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das
entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte
da administração pública.
12.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Referências para Colaboração;
Anexo II - Declaração de Ciência e Concordância
Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo IV – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da
Entidade;
Anexo V – Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração
13. DO FORO
13.1. Fica eleito, desde já o foro deste Município de Nova Venécia, Estado do Espírito Santo,
para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos oriundos ou relativos à aplicação do presente
Edital e pelo futuro Termo de Colaboração, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
Nova Venécia, 05 de fevereiro de 2019.
FARLEY DELABELA
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE SELEÇÃO
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ANEXO II
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
REFERÊNCIAS PARA COLABOLAÇÃO
1. OBJETO
O presente Termo de Referência dispõe sobre a Formalização de Parceria, através de Termo
de Colaboração, com Organizações da Sociedade Civil (OSC), com estrutura física instalada
no município de Nova Venécia/ES, para execução de atividades em regime de mútua
cooperação com a Administração Pública.
Oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no âmbito no
Município de Nova Venécia, conforme regulamentação preconizada na Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), por meio de parceria com
Organizações da Sociedade Civil.
O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos e
no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais. Deve ser
ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário,
além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.
2. JUSTIFICATIVA
A Lei nº 13.019/2014 disciplina o regime jurídico das parcerias entre a Administração Pública
e as Organizações da Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para o repasse de
recursos financeiros de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos de
colaboração, em termos de fomento ou em acordos de cooperação.
Com base nisso, o Fundo Municipal de Assistência Social de Nova Venécia tem a
necessidade de celebrar parcerias com entidades de assistência social, nas quais de forma
complementar, possam executar ações na política municipal de assistência social, por meio de
atendimento às crianças na faixa etária de 0 a 3 incompletos desenvolvendo atividades
juntamente com os familiares e comunidade a fim de fortalecer vínculos e prevenir ocorrência
de situações de exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica.
Ressalta-se que, diante do art. 5º da Lei nº 13.019/2014, a aplicação dos recursos deve ser
dentro do município de Nova Venécia, a fim de promover o desenvolvimento local, inclusivo
e sustentável. Deste modo, todas as Organizações da Sociedade Civil deverão ter estruturas
físicas instaladas neste município.
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Desse modo, o público alvo deverá ser atendido dentro do território municipal, uma vez que
não é viável a remoção desses beneficiários para outro município.
A fim de proporcionar a adesão das parcerias de politicas públicas municipais e selecionar o
Plano de Trabalho de Organização da Sociedade Civil, faz-se necessária a realização de
chamamento público, com fulcro nos arts. 23 e seguintes da Lei nº 13.019/2014.
3. ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS
ITEM

ÁREA

01

ASSISTÊNCIA SOCIAL
– Criança

DESCRIÇÃO DO OBJETO
Serviço de atendimento às crianças na faixa etária de
0 a 3 incompletos desenvolvendo atividades
juntamente com os familiares e comunidade, para
fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações
de exclusão social e de risco, em especial a violência
doméstica.

ITEM 1: ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRIANÇA
PÚBLICO ALVO
Crianças na faixa etária de zero a três anos e onze meses e vinte e nove dias, prioritariamente
com renda familiar de até 03 Salários Mínimos inscritas no Cadastro Único.
OBJETIVO
Atender as famílias por meio da promoção integral através de ações que ações que visam o
enfrentamento das causas que geraram a situação de vulnerabilidade social resgatando e
fortalecendo laços familiares e a função protetiva da família, proporcionando-as oportunidade
de viverem com dignidade e cidadania.
CONDIÇÕES
a) Usuários territorialmente referenciados aos CRAS;
b) O SCFV deve ser referenciado ao CRAS da área de abrangência e manter articulação com
o PAIF – Serviço de Proteção Integral à Família;
c) Ofertar o SCFV em conformidade com os padrões de qualidade, regras e condições
estabelecidas em regulação do MDSA;
d) Preencher as vagas conforme prioridades definidas;
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e) Encaminhar as informações ao gestor municipal de Assistência Social para registro no
SISC-Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos;
f) Fazer-se representar nas discussões com a rede do território de abrangência do CRAS;
g) Garantir a participação dos profissionais de nível médio e superior nos processos de
capacitação conduzidos pelo Município e em reuniões sistemáticas com o técnico de
referência do CRAS.
FORMA DE ACESSO
Preenchimento das vagas conforme prioridades definidas pelo órgão gestor. Busca ativa pela
organização parceira, procura espontânea, encaminhamento pela rede socioassistencial e/ou
pelo CRAS/CREAS.
4. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
4.1. O processo licitatório observará as normas e procedimentos administrativos constantes na
Lei nº 13.019/2014, Decreto Federal nº 8.726, de 27/07/2016 e Decreto Municipal nº 12.440,
de 29/11/2016 e alterações posteriores.
4.2 Observará, ainda, as seguintes normas e orientações:
a) Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da Assistência
Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que dispõe sobre o caráter não
contributivo e a gratuidade da Assistência Social, o artigo 3º que dispõe sobre o conceito de
entidades de Assistência Social e Artigo 9º que trata do funcionamento das entidades ou
organizações de Assistência Social;
b) Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA) aprovado pela Lei 8.069/90 (artigos 1º, 2º,
3º e 4º);
c) Resolução CNAS Nº 145 de 15 de outubro de 2004 que aprovou a Politica Nacional da
Assistencial Social;
d) Resolução CNAS Nº 130 de 15 de julho de 2005 que aprovou a Norma Operacional de
Assistência Social;
e) Resolução CNAS Nº 269 de 13 de dezembro de 2006 que aprovou a Norma Operacional
Básica de Recursos Humanos da Assistência Social (NOB-RH/SUAS);
f) Resolução CNAS Nº 109 de 11 de novembro de 2009 que aprovou a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais;
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g) Resolução CNAS Nº 16 de 05 de maio de 2010, que define os parâmetros nacionais para
inscrição das entidades e organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas, projetos e benefícios socioassistenciais no Conselho de Assistência Social do
Município e do Distrito Federal;
h) Resolução CNAS Nº 17 de 20 de junho de 2011 que ratifica a equipe de referência definida
pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de Assistência
Social – NOB-RH/SUAS, reconhece as categorias profissionais de nível superior para atender
especificidades dos serviços socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema
Único de Assistência Social – SUAS;
i) Resolução CNAS Nº 34 de 28 de novembro de 2011 que define a Habilitação e
Reabilitação da Pessoa com Deficiência e sua inclusão a vida Comunitária no Campo da
Assistência Social e estabelece seus requisitos;
j) Resolução Nº 33, de 12 de Dezembro de 2012, que aprova a Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Assistência Social-NOB/SUAS;
k) Resolução CNAS Nº 01 de 21 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre o reordenamento do
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, no âmbito do Sistema Único
da Assistência Social – SUAS, pactua os critérios de partilha do cofinanciamento federal,
metas de atendimento do público prioritário e, dá outras providências;
l) Resolução CNAS Nº 9 de 15 de abril de 2014 que ratifica e reconhece as ocupações
profissionais de ensino médio e fundamental do SUAS, em consonância com a Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS – NOB-RH/SUAS;
m) Resolução CNAS Nº 14 de 15 de maio de 2014 que define os parâmetros nacionais para
inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social, bem como dos serviços,
programas e benefícios socioassistenciais no conselho de Assistência Social;
n) Resolução CNAS N° 21 de 24 de novembro de 2016, que estabelece requisitos para
celebração de parcerias, conforme a Lei 13.019/2014, entre o órgão gestor da assistência
social e as entidades ou organizações de assistência social no âmbito do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS;
o) Cadernos de Orientações do MDS/SNAS;
p) Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Passo a Passo –
2003;
q) Caderno: Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 2012;
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r) Caderno de Orientações – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família e Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 2015;
s) Perguntas Frequentes – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 2016;
t) Caderno: Perguntas e Respostas SCFV – 2016.
5. JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO
5.1. A escolha da modalidade de Chamamento Público para a realização deste processo
justifica-se pela instituição da Lei 13.019/2014.
6. CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO
6.1 - Poderão participar da presente seleção as organizações da sociedade civil (OSCs) que
tenham sede no Município de Nova Venécia-ES.
6.1.1. Considera-se OSCs, nos termos 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):
a) 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 património, auferidos
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do
respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial
ou fundo de reserva;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as
voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de
agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou
de projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e
de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
6.2. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSCs, para a realização de ações
coincidentes (quando há identidade de intervenções) ou de ações diferentes e complementares
à execução do objeto da parceria, nos termos do art. 25 da Lei Federal nº 13.019 de 2014.
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7. PLANO DE TRABALHO E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
7.1. Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC
selecionada para, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da convocação, apresentar o seu plano
de trabalho (art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016) e a documentação exigida para
comprovação dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos legais (arts.28, caput, 33, 34 e 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e arts. 26 e
27 do Decreto nº 8.726, de 2016).
7.1.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da
proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos
pela legislação (em especial o art. 22 da Lei Federal nº 13.019/2014, e o art. 25 do Decreto nº
8.726, de 2016).
7.1.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a
atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em
rede;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição
do cumprimento das metas;
e) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
7.1.2.1. A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da
mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado
ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações,
tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de
preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de
cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores,
sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o
fornecedor específico. Para comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a
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OSC poderá, se desejar, utilizar-se de ata de registro de preços vigente, consultando e
encaminhando atas disponíveis no Portal de Compras do Governo Federal
(http:/lwww.comprasgovernamentais.gov.br/gestor-de-compras/consultas-1).
7.1.3. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo de 15
(quinze) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do art. 2,
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:
I- Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências
previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II- 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, 03 (três) anos com cadastro ativo;
III- Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante de, no mínimo, 01 (um) ano de capacidade técnica e operacional,
podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC
ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados,
cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica 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; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
IV- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União
(certidão emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional e pela Secretaria da Receita
Federal);
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V- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS,
fornecido pela Caixa Econômica Federal;
VI- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, nos termos do título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de
1943, obtida por meio do endereço eletrônico: www.tst.jus.br/certidao;
VII- Certidão de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da OSC,
pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos tributos relacionados com o objeto da
parceria.
VIII- Comprovação de Regularidade perante a Fazenda Municipal: Certidão dos Tributos
relativos ao domicílio ou sede da proponente. A proponente com filial no Município de Nova
Venécia fica obrigada a fornecer a certidão relativa a esta Filial, para atendimento do item.
IX- 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;
X- Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado,
como conta de consumo ou contrato de locação;
XI- 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;
XII- 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;
7.1.4. No caso da atuação em rede, a OSC “celebrante” deverá apresentar a documentação
abaixo listada:
I - Comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC“ celebrante” existe há, no mínimo,
cinco anos com cadastro ativo; e
II - Comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede,
sendo admitidos:
a) Declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante
participou tenha participado;
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b) Cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de
redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
c) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a
celebrante participe ou tenha participado.
8. FORMAÇÃO DE PREÇOS
8.1. O valor fixado para esta prestação de serviços foi definido de acordo com a
disponibilidade financeira do Município de Nova Venécia-ES, bem como, baseado no PPAPlano Plurianual e LO-Lei Orçamentária Anual de 2019, como segue:
ITEM
01

ÁREA
ASSISTÊNCIA SOCIAL – Criança

VALOR MÁXIMO
R$
250.000,00

9. PRAZO DE EXECUÇÃO
9.1. Os serviços especificados neste Termo de Referência deverão ser executados no período
de 12 meses, ou seja, Março/2019 a Fevereiro/2020.
9.2. Caso seja detectada alguma irregularidade no serviço prestado, a Contratada será
notificada para prestar esclarecimentos imediatamente.
9.3. Os serviços deverão ser executados com prioridade no atendimento.
10. DAS CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ATIVIDADES DA
OSC:
10.1 EQUIPE DE REFERÊNCIA
10.1.1 Os serviços e atividades serão prestados através dos profissionais contratados pela
entidade selecionada, com a habilitação de cada profissional na área de atuação.
10.1.2 - É de responsabilidade exclusiva e integral da OSC o pagamento destes profissionais,
incluído o recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese
poderão ser transferidos para o Município de Nova Venécia, devendo a OSC manter arquivo
com todos os comprovantes de recolhimento.
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10.2 AMBIENTE FÍSICO E INFRAESTRUTURA NECESSARIOS PARA EXECUÇÃO
DO SERVIÇO
a) Sala de atendimento individualizado;
b) Sala(s) de atividades coletivas e comunitárias;
c) Instalações sanitárias – Masculino/Feminino para usuários e funcionários.
d) Ambientes com adequada iluminação, ventilação, conservação, privacidade, salubridade,
limpeza e acessibilidade.
10.3 RECURSOS MATERIAIS
a) Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento do serviço, tais
como: mobiliários, computadores, mesas, entre outros.
10.4 MATERIAIS SOCIOEDUCATIVOS PARA ATIVIDADES
a) Artigos pedagógicos, culturais e esportivos; banco de dados de usuários (as) de benefícios e
banco de dados de serviços socioassistenciais.
10.5 AQUISIÇÃO DOS USUÁRIOS
a) Segurança de Acolhida;
b) Segurança de Convívio Familiar e Comunitário;
c) Segurança de Desenvolvimento da Autonomia.
10.6 - Os demais direitos e obrigações das partes serão objeto do Termo de Colaboração e
deverão atender a Lei nº 13.019/2014.
10.7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.7.1. A OSC deverá prestar contas de forma anual, e de forma integral em até 90 (noventa)
dias a contar do término de vigência do Termo de Colaboração, de acordo com os critérios e
indicações exigidos pela CONCEDENTE, contendo 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:
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I – Extrato da conta bancária específica;
II – Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da
OSC e número do instrumento da parceria;
III – Comprovante de recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
IV – Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
V – Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
VI – Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
10.7.2. 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:
I – Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os
resultados alcançados;
II – Relatório de execução financeira do Termo de Colaboração, com a descrição das despesas
e receitas efetivamente realizadas a sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
10.7.3. A Administração Pública municipal considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados internamente, quando houver:
I – Relatório de visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II – Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os
resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.
10.7.4. Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da
Lei 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
I – Aos resultados já alcançados e seus benefícios;
II – Aos impactos econômicos ou sociais;
III – Ao grau de satisfação do público-alvo;
IV – À possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
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10.7.5. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública
observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir alternativamente,
pela:
I – Aprovação da prestação de contas;
II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III – Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de
conta especial.
10.7.6. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo de
45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável no máximo por igual período, dentro
do prazo que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de
contas e comprovação de resultados, para a OSC sanar a irregularidade ou cumprir a
obrigação.
10.7.7. As demais considerações sobre prestação de contas serão aplicadas conforme prevista
nos artigos 63, 64, 66 e 67 da Lei 13.019/2014.
11- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
11.1 - A Administração Municipal constituirá uma Comissão de Seleção que analisará os
documentos apresentados pelas organizações da sociedade civil e apreciará todos os Planos de
Trabalhos propostos. Se necessário solicitará informações adicionais, realizará visitas
técnicas, estabelecendo prazo para que as organizações se manifestem por escrito quanto ao
solicitado, a fim de selecionar, as entidades que atendam aos requisitos previstos neste edital e
na Lei Federal nº 13.019/2014.
11.2 – A Comissão de Seleção utilizará os critérios citados na tabela abaixo para
classificação dos planos de trabalho, bem como, dará devolutiva à entidade proponente da
avaliação realizada e pontuação obtida.
11.2.1 TABELA DE PONTUAÇÃO:

ITEM

CRITÉRIOS DE
JULGAMENTO

METODOLOGIA DE
PONTUAÇÃO

A

Informações
sobre
ações
a
serem
executadas, metas a
serem
atingidas,
indicadores
que

- Grau pleno de
atendimento.
(4,0
pontos)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA POR
ITEM

4,0

- Grau satisfatório de

40
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacaonv@hotmail.com

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aferirão o cumprimento
das metas e prazos para
a execução das ações e
para o cumprimento
das metas.

atendimento.
(2,0
pontos)
-O não atendimento ou
o
atendimento
insatisfatório. (0,0).
OBS.: A atribuição de
nota
“zero”
neste
critério
Implica
eliminação da proposta.
-Grau
pleno
de
adequação. (4,0)
-Grau satisfatório
adequação. (2,0)

B

Adequação da proposta
aos
objetivos
da
política, do plano, do
programa ou da ação
em que se insere a
parceria.

de

-O não atendimento ou
o
atendimento
insatisfatório
do
requisito de adequação.
(0,0)

4,0

OBS.: A atribuição de
nota
“zero”
neste
critério
implica
a
eliminação da proposta.
Grau
de
pleno
adequação. (4,0)
- Grau satisfatório de
adequação. (2,0)

C

Descrição da realidade
Objeto da parceria e do
nexo
entre
essa
realidade e a atividade
ou projeto proposto

- O não atendimento ou
o
atendimento
insatisfatório
do
requisito de adequação
ou errôneo. (0,0)

4,0

A atribuição de nota
“zero” neste critério
implica eliminação da
proposta.
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11.2.1. DESDOBRAMENTO DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
11.2.1.1. No item “A”:
A.1) Informações sobre as ações a serem executadas: A proposta de Plano de Trabalho
detalha as ações a serem executadas.
A.2) Informações sobre a metodologia a ser aplicada: a metodologia apresentada na
Proposta de Plano de Trabalho possui coerência com as ações propostas.
A.3) Informações sobre as metas a serem atingidas: a proposta de Plano de Trabalho
detalha os resultados que pretende alcançar, em termos quantitativos e mensuráveis;
A.4) Informações sobre os indicadores que aferirão o cumprimento das metas: a
Proposta de Plano de Trabalho explicita a forma de mensuração do alcance dos resultados,
indicando mecanismos abrangentes e efetivos de acompanhamento e avaliação da execução e
dos resultados obtidos.
A.5) Informações sobre os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das
metas: A proposta de Plano de Trabalho estabelece prazos exequíveis e condizentes com as
ações, fases, etapas e metas propostas.
A.6) Identificação do método de monitoramento e avaliação das ações propostas: a
proposta de Plano de Trabalho apresenta de forma clara e detalhada os métodos de
monitoramento e controle das ações a serem realizadas para a consecução do objeto proposto.
11.2.1.2. No item “B”:
B.1) Adequação da Proposta de Plano de Trabalho aos objetivos específicos listados no
edital: a Proposta de Trabalho revela adequação aos objetivos específicos previstos no edital.
B.2) Adequação das despesas a serem realizadas para a execução do objeto: a Proposta
de Plano de Trabalho apresenta itens de despesas compatíveis com as ações a serem
executadas, com o objeto proposto e com os objetos da parceria.
11.2.2. A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a Metodologia de
Pontuação da Tabela prevista no item 11.2.1, deverá ser feita segundo os seguintes conceitos:
a) Grau pleno de Atendimento - Pontuação 4,0: Texto com informações completas sobre o
tema, tecnicamente compatíveis e atendendo as prescrições do Edital e seus anexos:
correção e precisão na abordagem do tema;
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grau (profundidade) de abordagem e domínios dos temas;
coerência e integração da proposta com estrutura especificada no edital;
clareza e objetividade da exposição.
b) Grau Satisfatório de Atendimento - Pontuação 2,0: Texto com informações mínimas
para compreensão do tema;
com pouco domínio do tema;
pouca coerência e integração da proposta, sem objetividade ou clareza.
c) Atendimento Insatisfatório: Texto com informações incompletas não possibilitando a
compreensão do tema ou apresentando informações antagônicas e erros graves na abordagem
do tema ou não abordando o tema indicado:
as informações não correspondem ao solicitado.
11.2.3. A falsidade de informações nas Propostas de Plano de Trabalho, deverá acarretar a
eliminação da proposta, 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.
11.2.4 Serão eliminadas as Propostas de Plano de Trabalho:
b) cuja pontuação total for inferior a 6 (seis) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B) ou (C), contidos na tabela do
item 11.2.1; ou
c) que não contenham, no mínimo, as seguintes informações:
c.1) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto
proposto;
c.2) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o
cumprimento das metas;
c.3) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global
proposto (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016);
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d) que estejam em desacordo com as exigências solicitadas (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726,
de 2016);
e) cujo valor global estiver acima do valor de referência previsto na tabela constante no item 8
deste documento;
f) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção
à luz da estimativa prevista na tabela constante no item 8 deste documento, e de eventuais
diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta.
11.2.5. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo
com a pontuação total obtida com base na Tabela contida no item 11.2.1, assim considerada a
média aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em
relação a cada um dos critérios de julgamento.
11.2.6. Serão adotados os seguintes critérios de desempate:
I - Projeto com maior número de pessoas a serem atendidas;
II – Entidade com mais tempo de constituição;
III – Sorteio.
11.2.7. Será obrigatoriamente justificada a seleção de Proposta de Plano de Trabalho que não
for a mais adequada ao valor de referência constante deste Chamamento Público, levando-se
em conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em
relação ao valor proposto (art. 27, § 5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
12. DAS OBRIGAÇÕES
12.1– São obrigações dos Parceiros:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) Fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil por
ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios oficiais
de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo.
b) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação designada, que homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela
OSC;
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c) Realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários de plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no
ajuste das metas e atividades definidas;
d) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de
desembolso na forma prevista na CLÁUSULA TERCEIRA, que guardará consonância com
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Colaboração;
e) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
i) Divulgar pela internet os meios de representação sobre aplicação irregular dos recursos
envolvidos na parceria;
j) analisar e, se for o caso, aprovar proposta de alteração do Plano de Trabalho;
k) analisar a prestação de contas relativa a este Termo de Colaboração, emitindo parecer
conclusivo sobre sua aprovação ou não;
l) notificar a Organização da Sociedade Civil quando não apresentada a prestação de contas
dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Manter escrituração contábil regular;
b) executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho;
c) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Termo de
Colaboração, inclusive os serviços eventualmente contratados, observando a qualidade,
quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Técnico;
d) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
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e) Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no
mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
f) Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art.
51 da Lei nº 13.019/2014;
g) Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos, do controle interno do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
h) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal;
i) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração,
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a
inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
j) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falha desta, em sua sede,
consulta ao extrato deste Termo de Colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade
e o detalhamento da aplicação dos recursos.
k) manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas,
durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas;
l) ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos de
controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa, cientificar o
Ministério Público;
m) garantir a manutenção da capacidade técnica e operacional necessária ao bom desempenho
das atividades;
III - DO GESTOR DA PARCERIA:
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
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d) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas, nos termos do art. 67
da Lei n.º 13.079/2014, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 13.019/2014;
e) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
f) comunicar ao administrador público as hipóteses previstas no art. 62 da Lei n.º
13.079/2014.
13. DA FONTE DE RECURSOS
13.1. As despesas com a contratação dos serviços, objeto deste Termo de Referência, correrão
por conta dos recursos orçamentários do exercício de 2019.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019
ÓRGÃO-070 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE-003- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO-243-ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA-007-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
070003.0824300732-235-PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DE SOCIEDADE
CIVIL (OSC)
Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Fonte de recurso: 10010000 – Recursos Ordinários
Ficha: 0000070
Conta: 22.315.469 – Fundo M. Assistência Social. – Banestes.
14. FISCALIZAÇÃO DAS PARCERIAS CELEBRADAS
14.1. A fiscalização da execução do objeto será feita pela Concedente, por intermédio do
Gestor da Parceria, nomeado pela Portaria nº 022, de 24 de janeiro de 2017, e da Comissão de
Monitoramento e Avaliação, nomeada pela Portaria nº 2003, de 05 de dezembro de 2018, de
forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, prazos e condições deste documento
Referências para Colaboração, do Edital e do Plano de Trabalho proposto.
14.2. A administração pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do
objeto da parceria de acordo com os Artigos 58 e 59 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 e
suas alterações.
14.3. FORMAS DE AVALIAÇÃO
14.3.1 PARA ALCANCE DOS RESULTADOS
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a) Número de usuários com perfil de público prioritário, inscritos no SISC (sistema de
Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos);
b) Número de famílias cadastradas no cadastro no CADÚNICO (NIS);
c) Registro de frequência/participação;
d) Analise dos relatórios mensais de atividades desenvolvidas;
e) Número de famílias referenciadas ao CRAS;
f) Pesquisa de Satisfação;
g) Lista nominal de inscritos no serviço, com nome do responsável, endereço e origem do
encaminhamento (CRAS);
h) Outros instrumentais com informações sobre os usuários e sobre a oferta do serviço;
i) Análise das ações do Plano de Trabalho;
j) Visita in loco.
14.3.2 METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS
a) Cadastrar 100% dos usuários do SCFV no CADUNICO;
b) Referenciar 100% das famílias nos CRAS;
c) Cumprir 100% da carga horária recomendada para o SCFV;
d) Cumprir 100% do Plano de Trabalho: de Atividades e Orçamentário, conforme
apresentação no início da parceria.
14.3.3 INDICADORES A SEREM UTILIZADOS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO
DAS METAS E OS MEIOS DE VERIFICAÇÃO:
a) Relatórios mensais de atividades desenvolvidas;
b) Lista nominal de inscritos no serviço, com nome do responsável e endereço;
c) Outros instrumentais com informações sobre os usuários e sobre a oferta do serviço;
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d) Pesquisa de satisfação.
e) Plano de Trabalho;
f) Prontuário social das famílias;
g) Fotos;
h) Registro no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos;
i) Registro no CADÚNICO;
j) Visita in loco.
15. DAS PENALIDADES
15.1. O não cumprimento das condições estipuladas neste documento Referências para
Colaboração, no Edital de Licitação e no Termo de Colaboração, implicará na adoção das
medidas e penalidades previstas na Lei 13.019/2014.
16. DISPOSIÇÕES FINAIS
16.1. Os casos omissos ou dúvidas que surgirem, quando da execução dos serviços constantes
do presente Termo de Referência, será resolvido pela Secretaria Municipal de Ação Social.
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ANEXO II
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
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 002/2019 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 e data ..........................................................................

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO III
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
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, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, 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 20....

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO IV
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016 E RELAÇÃO DOS
DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro
para
os
devidos
fins,
em
nome
da
........................................................................[identificação da organização da sociedade civil
– OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, 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 federal; 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 ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo
Carteira de identidade,
Endereço residencial,
que ocupa na OSC
órgão expedidor e CPF
telefone e e-mail

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou
empregado público, inclusive àquele 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;
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➢ 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 federal;
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 e Data.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO V
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
MODELO DE PLANO DE TRABALHO

PLANO DE TRABALHO
(Artigo 22 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015)

1 - DADOS GERAIS DA OSC
Organização da Sociedade Civil:

CNPJ:

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.)
Bairro:

Cidade:

E-mail da Instituição:

Home Page:

Telefone 1

Telefone 2

(

(

) ________________

Conta Corrente

CEP:

Telefone 3

) ________________

(

Banco

) ________________

Agência

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA OSC
Nome:

CPF:

Nº RG:

Órgão Expedidor:

Cargo:

Função:

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.):
Bairro:

Cidade:

Telefone 1

(

CEP:

Telefone 2

) ________________

(

Telefone 3

) ________________

(

) _______________

3 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO
Nome:
Área de Formação:

Nº do Registro no Conselho Profissional:

Bairro

Cidade

CEP

E-mail do Técnico:
Telefone do Técnico 1:

(

) ________________

Telefone do Técnico 2:

(

) ________________
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4 - DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Descrever a evolução do trabalho da instituição a partir da sua fundação:
1. Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil (Sugere informar a data de criação,
diretrizes da OSC, capacidade de atendimento, número de associados, principais trabalhos
realizados e qualificação técnica dos profissionais permanente);

2. Caracterização do serviço socioassistencial (informar como o serviço socioassistencial
está organizado, conforme a Resolução CNAS nº 109, de 11 de novembro de 2009 –
Tipificação Nacional de serviços socioassistenciais; público atendido, metodologia de
trabalho, equipe/RH e equipe técnica dos serviços);
3. Informar quais projetos, programas ou campanhas na área da assistência social a instituição
participou, os objetivos e resultados alcançados, período em que ocorreram, as fontes
financiadoras e os valores investidos, bem como as parcerias estabelecidas com outras
organizações em anos anteriores;
4. Descrever de forma sucinta as parcerias existentes, origem das fontes de recursos e sua
destinação.
5 - SÍNTESE DA PROPOSTA
5.1 - Título da Proposta:
5.2 - Identificação do Objeto: (Breve descrição, clara e objetiva, do que se pretende realizar na proposta
e os resultados esperados)
5.3 - Objetivo Geral da Proposta: (Relacionando com a situação problema que se deseja enfrentar com a
execução do objeto, devendo estar em consonância com o serviço educacional ofertado pela entidade)
5.4 - Objetivos Específicos da Proposta: (Deve apresentar detalhadamente o objetivo geral, relacionando
com os resultados a serem atingidos)
5.5 - Justificativa da Proposta: (Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que
justificam a realização das ações/atividades propostas, indicando como irá contribuir para a mudança da
situação problema apresentada. É a justificativa que fundamenta a proposta)
5.6 - Abrangência da Proposta:
5.7 - Público Beneficiário: (Direto e Indireto)
5.7.1 - Perfil do Público Beneficiário Direto (Indicar faixa etária, renda, escolaridade)
5.8 - Meta de Atendimento:
5.9 - Período Referência para Execução do Objeto:
Início: _____/____/_____
Término: _____/____/_____
5.10 - Metodologia e Abordagem da Proposta: (Deve descrever como serão realizadas as
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ações/atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a sua execução. É a maneira
pela qual os objetivos serão alcançados)
6 - CAPACIDADE INSTALADA
6.1 - Equipe de Profissionais Permanente da OSC (Informar a composição da equipe de profissionais
que atuarão na execução da proposta)
Carga Horária
Nome
Formação
Função na Entidade
Semanal de
Trabalho

6.2 - Estrutura Física:
(

) Própria

(

) Cedida

(

) Alugada

(

) Outra

6.3 - Instalações Físicas (Informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são as
principais atividades realizadas em cada espaço)
Cômodo
Quantidade
Tipo de atividades desenvolvidas no espaço

6.4 - Equipamentos Disponíveis (Informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na
instituição que poderão ser utilizados durante a execução do objeto. Exemplo: carros, equipamentos,
máquinas, terrenos e etc.)
Tipo de Equipamento
Quantidade

7 - MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA
7.1 - Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto
(Indicar quais são as técnicas, quando serão aplicadas, e quais os objetivos da aplicação e quais os
possíveis encaminhamentos que serão adotados com base nas informações obtidas durante o
monitoramento e avaliação)
7.2 - Sustentabilidade da Proposta (Indicar se as ações/atividades terão continuidade após o término da
vigência deste Termo ou quais estratégias serão utilizadas para garantir a continuidade das
ações/atividades)
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8 - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO
Meta

Etapa

(inserir, para cada Meta,
a quantidade de Etapas
Necessárias
para
(Inserir quantas Metas alcançar os resultados)
forem necessárias para
alcançar os resultados Etapa 01:
esperados)
Descrever
qualitativamente
qual
atividade
que
será
Meta 01:
Descrever
desenvolvida
para
qualitativamente
a alcançar os resultados da
situação
problema Meta 01. (exemplo: criar
que se quer “atingir” um sistema de cadastro
na
realidade na OSC)
diagnosticada
(Exemplo: Cadastrar Etapa 02:
no sistema da OSC Descrever
todas as pessoas com qualitativamente
qual
deficiência residentes atividade
que
será
na zona rural do desenvolvida
para
município)
alcançar os resultados da
Meta
01. (Exemplo:
divulgar o período de
cadastramento).

Especificação

(Detalhar
como
as
atividades serão realizadas)
Como as atividades da
etapa serão desenvolvidas
(Exemplo: será elaborado
um
sistema
de
cadastramento
para
identificar
o
perfil
socioeconômico
das
pessoas com deficiência
residentes na zona rural)
Como as atividades da
etapa serão desenvolvidas.

Indicador
Unidade

Duração
Quant.

Início

Especificar
quantos serão
Especificar quem será beneficiados
beneficiado (ex.: pessoas, nesta etapa (ex.: 100
Famílias,
Instituições pessoas; 20 famílias;
dentre outros)
02
instituições)
Data referente
OU
ao Início da
OU
Execução
meta/etapa.
Qual será o Produto
O número de vezes
desta etapa
(ex.: visitas domiciliares; que será realizada a
seminários; oficinas dentre ação (ex.: 10 visitas
outros)
domiciliares;
1 seminário;
5 oficinas)

Término

Data referente ao Término
da
da Execução da
meta/etapa.
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9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
CÓDIGO

ESPECIFICAÇÃO

CONCEDENTE

OSC
(Contrapartida)

TOTAL

Material de Consumo
Serviços de Terceiros –
Pessoa Física
Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica
Custos
Indiretos/Equipe
Encarregada pela execução
Equipamentos e Materiais
Permanentes
TOTAL
9.1 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa)
9.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO
Item

Especificação

Unid.

Qtde

Valor
Unitário

Valor
Total

SUBTOTAL
9.1.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
Item

Especificação

Unid.

Qtde

Valor
Unit.

Valor Total
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Subtotal
9.1.3 - EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇÃO
Item

Especificação

Cargo

Qtde

Salário

Valor
Total

Subtotal
(*) Comprovar com Planilha de Memória de Cálculo demonstrando os salários nominais com todos os
encargos sociais previstos no Art. 46, Inciso I da Lei nº 13.019/2014

9.1.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA
Item
Especificação
Unid.

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

Subtotal
9.1.5 - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
Item
Especificação
Unid.

Qtde

Valor Unit.

Valor Total

Subtotal
TOTAL GERAL (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5)
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10 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$)
REPASSE(S) DO CONCEDENTE
MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

CONTRAPARTIDA DA OSC (se for o caso, por decisão da OSC previsto no plano de trabalho)
MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

MÊS/ANO

11 - DECLARAÇÃO DA OSC
Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, declaro, para fins de
prova junto a Prefeitura de Nova Venécia para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer
débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Municipal ou qualquer órgão ou entidade
da Administração Pública Municipal, que impeça a realização deste termo ou qualquer instrumento legal
com o Estado do Espírito Santo, na forma deste plano de trabalho.
Pede e espera deferimento.
Em ________ de _____________ de __________.
____________________________________
Assinatura do Representante Legal
12 - APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
APROVADO.
Nova Venécia (ES) _____ de ___________ de 201___.

MÁRCIA DOS SANTOS
Gestor da Parceria
MARIO SERGIO LUBIANA
Prefeitura de Nova Venécia
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ANEXO VI
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

.......................................................(Organização da Sociedade Civil- OSC’S), inscrita no
CNPJ sob o nº ............................................................, por seu dirigente ................. [nome
completo do (a) dirigente] ............................, DECLARA, sob as penas da Lei, em
atendimento ao Chamamento Público nº 002/2019, para fins da execução do
................................. (especificar qual o tipo de serviço que será projeto de parceria a que se
relaciona a proposta), que esta Organização da Sociedade Civil não está impedida de
celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se
submete às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/14.

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração.

Local-UF / , ...... de ...................... de .........
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ANEXO VII
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ______/201___
PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA E A ENTIDADE
__________________________________, PARA OS
FINS QUE ABAIXO ESPECIFICA.
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA, - ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL, inscrito no CNPJ nº 14.785.598/0001- 86, sediado na Avenida Mateus Toscano, nº
232, Bairro Filomena, Nova Venécia/ES, CEP: 29830-000, doravante denominado
CONCEDENTE, neste ato representado por seu Prefeito Municipal Senhor MÁRIO
SÉRGIO LUBIANA, brasileiro, casado, agropecuarista, portador do CPF nº 752.243.727-04
e da CI nº 552.687-ES, residente e domiciliado neste Município e pela Secretária de Ação
Social, a Senhora MÁRCIA DOS SANTOS, brasileira, casada, portadora do CPF nº
081.219.007-60 e da CI nº 6046827009 - RS, residente e domiciliada neste Município, e do
outro XXXXX, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº XXXXX, estabelecida na Rua/Avenida
XXXXX, nº XXX, no Município de Nova Venécia/ES, CEP: XXX, e-mail: XXX, tel. XXX,
neste ato representado por seu (sua) Presidente, Senhor(a) XXXXX, portador(a) do CPF nº
XXX e da CI nº XXX, (Nacionalidade) XXX, (Estado Civil) XXX, (Profissão) XXX,
domiciliado(a) e residente na Rua XXX, nº XXX, Bairro XXX, (Cidade) XXX, CEP: XXX,
doravante denominada OSC, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO,
com fundamento no Processo Administrativo nº 510689/2018 e na Lei Federal nº 13.019, de
31 de Julho de 2014, sujeitando-se, no que couber, às normas contidas no Decreto Federal nº
8.726, de 27 de abril de 2016 e Decreto Municipal nº 12.440, de 29 de novembro de 2016,
mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DO PLANO DE TRABALHO
1.1 – O objeto do presente Termo de Colaboração é a execução de serviço de atendimento às
crianças na faixa etária de 0 a 3 incompletos desenvolvendo atividades juntamente com os
familiares e comunidade, para fortalecer vínculos e prevenir ocorrência de situações de
exclusão social e de risco, em especial a violência doméstica, visando a consecução de
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros
à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme especificações estabelecidas no plano de
trabalho.
1.2 – Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas diversas daquelas previstas
no Plano de Trabalho (ANEXO I), salvo justificadamente aquelas na CLÁUSULA
QUINTA.
63
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacaonv@hotmail.com

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
1.3 – É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta
ou indiretamente:
I – Delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou
de outras atividades exclusivas do poder público;
II – Prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja aparelho administrativo do
município.
1.4 – Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o plano de
trabalho que, independente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente
Termo de Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados
neles contidos acatam os partícipes.
1.5 - Os ajustes no plano de trabalho serão formalizados por certidão de apostilamento,
exceto quando coincidirem com alguma hipótese de termo aditivo prevista no inciso I, caput,
do artigo 43, do Decreto n. 8.726, de 2016, caso em que deverão ser formalizados por
aditamento ao termo de colaboração, sendo vedada a alteração do objeto da parceria.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES
2.1 – São obrigações dos Parceiros:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL:
a) Fornecer manuais específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil
por ocasião da celebração das parcerias, informando previamente e publicando em meios
oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo.
b) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação designada, que homologará,
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela
OSC;
c) Realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os
beneficiários de plano de trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da
parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e
no ajuste das metas e atividades definidas;
d) Liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de
desembolso na forma prevista na CLÁUSULA TERCEIRA, que guardará consonância com
as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo de Colaboração;
e) Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
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f) Na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro
órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g) Viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) Manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento;
ii) Divulgar pela internet os meios de representação sobre aplicação irregular dos recursos
envolvidos na parceria;
j) analisar e, se for o caso, aprovar proposta de alteração do Plano de Trabalho;
k) analisar a prestação de contas relativa a este Termo de Colaboração, emitindo parecer
conclusivo sobre sua aprovação ou não;
l) notificar a Organização da Sociedade Civil quando não apresentada a prestação de contas
dos recursos aplicados ou constatada a má aplicação dos recursos públicos
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) Manter escrituração contábil regular;
b) executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho;
c) executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no Termo de
Colaboração, inclusive os serviços eventualmente contratados, observando a qualidade,
quantidade, prazos e custos definidos no Plano de Trabalho e no Projeto Técnico;

d) Prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
e) Divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, contendo, no
mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
f) Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art.
51 da Lei nº 13.019/2014;
g) Dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos
recursos, do controle interno do Tribunal de Contas correspondentes aos processos, aos
documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados
pela Lei nº 13.019, de 2014, bem como aos locais de execução do objeto;
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h) Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal;
i) Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Colaboração,
não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a
inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto
da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
j) Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falha desta, em sua sede,
consulta ao extrato deste Termo de Colaboração, contendo, pelo menos, o objeto, a finalidade
e o detalhamento da aplicação dos recursos.
k) manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas,
durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas;
l) Ao tomar conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dar ciência aos órgãos
de controle e, havendo fundada suspeita de crime ou de improbidade administrativa,
cientificar o Ministério Público;
m) Garantir a manutenção da capacidade técnica e operacional necessária ao bom
desempenho das atividades;
n) na atuação em rede, por duas ou mais organizações da OSC, será mantida a integral
responsabilidade da OSC celebrante do presente Termo de Colaboração.
o) competirá a OSC a celebração de termo de atuação em rede para repasse de recursos à(s)
não celebrante(s), ficando obrigada, no ato de celebração a verificar a regularidade jurídica e
fiscal da organização executante e não celebrante do Termo de Colaboração, devendo
comprovar tal verificação na prestação de contas e comunicar à Administração Púbica em até
sessenta dias a assinatura do termo de atuação em rede.
III - DO GESTOR DA PARCERIA:
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos
recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas
detectados;
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d) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas, nos termos do art. 67
da Lei n.º 13.079/2014, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de
monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei nº 13.019/2014;
e) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.
f) comunicar ao administrador público as hipóteses previstas no art. 62 da Lei n.º
13.079/2014.
2.1- Considera-se gestor o agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por
meio de Termo de Colaboração, designado por ato publicado em meio oficial de
comunicação, com poderes de controle e fiscalização, nos termos art. 2º, inciso VI, da Lei nº
13.019/2014.
2.2 - É vedada, na execução do presente Termo de Colaboração, a participação como gestor
da parceria ou como membro da comissão de monitoramento e avaliação pessoa que, nos
últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação jurídica com, ao menos, 1 (uma) das
organizações da sociedade civil partícipes, hipótese na qual deverá ser designado gestor ou
membro substituto que possua qualificação técnica equivalente à do substituído, nos termos
do art. 35, §6º, da Lei nº 13.019/2014 e do art. 16, §6º.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 – O montante total de recursos a ser empregado na execução do objeto do presente Termo
de Colaboração é de R$ XXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXX) o qual será repassado de
acordo com o cronograma de desembolso constante no Plano de Trabalho, as quais deverão
ser depositadas na conta específica da OSC, isenta de tarifa bancária, vinculada ao objeto, na
Agência nº XXX, no Banco Banestes, na Conta Corrente nº XXXXXX.
3.2 – O Fundo Municipal de Assistência Social/ES transferirá, para execução do presente
Termo de Colaboração, recurso correndo à despesa da seguinte Dotação Orçamentaria:
ÓRGÃO
UNIDADE
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO
PROGRAMA

070 – SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO
SOCIAL
003 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
08 – ASSISTÊNCIA SOCIAL
242 – ASSISTENCIA AO PORTADOR DE
DEFICIENCIA
0073 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
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ATIVIDADE
ELEMENTO DE DESPESA
FICHA
FONTE DE RECURSO

2.235 – PARCERIAS COM AS ORGANIZAÇÕES DA
SOCIEDADE CIVIL (OSC)
339039000000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS
– PESSOA JURIDICA
70
10010000 – RECURSOS ORDINÁRIOS

CLÁUSULA QUARTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 – O Fundo Municipal de Assistência Social transferirá os recursos em favor da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, na forma prevista na CLÁUSULA
TERCEIRA, 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 – Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente
específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela
administração pública.
4.3 – Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no objeto
deste instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da
Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas
para os recursos transferidos.
4.4 – Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto
do Termo de Colaboração ou da transferência, desde que haja solicitação fundamentada da
OSC e autorização da Administração Pública, estando sujeitos às mesmas condições e
prestação de contas exigidas para o os recursos transferidos.
4.5 – As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e
ficarão retidas nos seguintes casos:
I – Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;
II – Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da OSC em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Colaboração;
III – Quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
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4.6 – 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 pela parceira, de
acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade
do ato e responsabilidade do agente ou representante da OSC, para:
I – Utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceira;
II – 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;
5.3. Fica expressamente permitida a utilização dos recursos transferidos, desde que
justificadamente vinculado ao Plano de Trabalho:
I – Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de
pessoal próprio da organização da sociedade civil, 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;
II – Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto da parceria assim o exija;
III – Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação
ao valor total da parceria.
5.4. A inadimplência da administração pública municipal não transfere à organização da
sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à parceria com
recursos próprios.
5.5. A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos na
liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar restrições à liberação de
parcelas subsequentes.
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5.6. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil
com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.
CLÁUSULA SEXTA – DA VIGÊNCIA
6.1. O presente Termo de Colaboração terá vigência de 12 meses a contar da data da
assinatura do termo de colaboração, ou seja, de XX de XX de 2019 à XX/XX/2019 podendo
ser prorrogado a critério da Administração.
6.2 – Sempre que necessário, mediante proposta da OSC devidamente justificada e
formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das
demais exigências legais e regulamentadas, serão admitidas prorrogações de 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, independente de proposta OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato
período do atraso verificado.
6.4 – Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser
formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos parceiros antes do término da vigência
do Termo de Colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a
celebração do termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA
FISCALIZAÇÃO
7.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa colegiada de
apoio e acompanhamento da execução das parcerias, cujas atribuições serão voltadas para o
aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, solução de controvérsias,
padronização de objetos, custos e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação
e homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
7.2. A Administração Pública Municipal promoverá o monitoramento e a avaliação do
cumprimento do objeto da parceria, por meio do Gestor da Parceria e da Comissão de
Monitoramento e Avaliação constituída na forma da Portaria nº 2.004, de 05 de dezembro de
2018, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, firmar parcerias com órgãos ou
entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.
7.3. A Administração Pública Municipal emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação
de parceria celebrada mediante Termo de Colaboração que homologará, independentemente da
obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC;
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7.4. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros
elementos, deverá conter:
I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II – Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto de beneficio
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
III – Valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apesentadas pela OSC na
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados
estabelecidos no respectivo termo de Colaboração;
V – Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em
decorrência dessas auditorias.
7.5. Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da OSC, 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 mantes a execução
das metas ou atividades pactuadas:
I – Retomar os bens públicos em poder do OSC parceira, qualquer tenha sido a modalidade
ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
II – Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de
trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.
CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 – A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao
gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme
pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do
alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas,
a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e documentos:
I – Extrato da conta bancária específica;

71
Avenida Vitória, nº 347, Centro, Nova Venécia-ES, CEP: 29.830-000 - Tel.: (27) 3752-9004
Home-Page: www.novavenecia.es.gov.br - E-mail: licitacaonv@hotmail.com

PREFEITURA DE NOVA VENÉCIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
II – Notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da
OSC e número do instrumento da parceria;
III – Comprovante de recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
IV – Material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
V – Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;
VI – Lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
§1º. Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente, nos termos do art. 64, §2º, da Lei nº 13.019/2014.
§2º. A OSC prestará contas 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.
§3º. A OSC apresentará relatório das atividades, com fotos do serviço prestado a cada 3 (três)
meses e no final de cada exercício.
8.2 – 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:
I – Relatório de execução do objeto, elaborado pela OSC, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os
resultados alcançados;
II – Relatório de execução financeira do Termo de Colaboração, com a descrição das
despesas e receitas efetivamente realizadas a sua vinculação com a execução do objeto, na
hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho.
8.3 – A Administração Pública Municipal considerará ainda em sua análise os seguintes
relatórios elaborados internamente, quando houver:
I – Relatório de visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II – Relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os
resultados alcançados durante a execução do Termo de Colaboração.
8.4 – Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da
Lei 13.019, de 2014, deverão conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto:
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I – Aos resultados já alcançados e seus benefícios;
II – Aos impactos econômicos ou sociais;
III – Ao grau de satisfação do público-alvo;
IV – À possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 – A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública
observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014, devendo concluir alternativamente,
pela:
I – Aprovação da prestação de contas;
II - Aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III – Rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de
conta especial.
8.6 – Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para
a OSC sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação.
§1º. O prazo deferido no caput é ilimitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação,
prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo que a administração pública
possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§2º. Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o
saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária,
deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis,
quantificação do dono e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
8.7 – A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de
até cento e cinquenta dias, contado a data do seu recebimento ou do cumprimento de
diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único: O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas
tenham sido apreciadas:
I – Não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido
causados aos cofres públicos;
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II – Nos casos em que não for constatado dolo da OSC 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 a
ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 – As prestações de contas serão avaliadas:
I – Regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e
metas estabelecidos no plano de trabalho;
II – Regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal que não resulte em dano ao erário;
III – Irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) Omissão no dever de prestar contas;
b) Descumprimento injustificado dos objetos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) Dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
8.9 – O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de
contas ou por omissão em relação à análise do seu conteúdo, levando em consideração, no
primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação.
8.10 – Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase
recursal, se mantida a decisão, a OSC 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
e a área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de
trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição
integral dos recursos.
8.11 – Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de
contas, a OSC deve manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a
prestação de contas.
CLÁUSULA NONA – DAS ALTERAÇÕES
9.1 - Os planos de trabalho da parceria poderão ser revistos para alteração de valores ou de
metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.
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9.2 – As alterações previstas na Lei 13.019/2014, e suas alterações, poderão ocorrer da
seguinte forma:
I - por termo aditivo à parceria para:
a) ampliação de até trinta por cento do valor global;
b) redução do valor global, sem limitação de montante;
c) prorrogação da vigência, observadas as disposições legais pertinentes;
d) alteração da destinação dos bens remanescentes; 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; ou
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIDADES E DAS SANÇÕES
10.l – Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho com as normas da lei
nº 13.019/2014 e a da legislação específica, a Administração Pública poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à OSC parceira as seguintes sanções:
I - Advertência;
II – Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração
pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
III – Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria
ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a OSC ressarcir a
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no inciso II.
Parágrafo único: As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva
do chefe do poder executivo, 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.
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10.2 – Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da prestação de contas, a aplicação
de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.
10.3 – A prescrição será interrompida coma edição de ato administrativo voltado à apuração
da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
11.1 – Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza
permanente adquiridos com os recursos financeiros envolvidos na parceria, quando houver
previsão dessa possibilidade na parceria firmada, necessários à consecução do objeto, mas
que a ele não se incorporam.
11.2 – Para 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 gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo a
OSC 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 OSC que se proponha a fim igual ou semelhante ao
da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para
asseguram 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 por igual ou
semelhante ao previsto neste termo de Colaboração, sob pena de reversão em favor da
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO
12.1 – O presente Termo de Colaboração poderá ser:
I – Rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial,
nas seguintes hipóteses:
a) Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) Inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
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c) Constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento
apresentado; e,
d) Verificação de ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada
de Contas Especial.
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 no sítio oficial da administração pública ou outro meio
oficial de publicidade que possua.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA ATUAÇÃO EM REDE
14.1. A execução do presente Termo de Colaboração pode se dar por atuação em rede de duas
ou mais organizações da sociedade civil, a ser formalizada mediante assinatura de termo de
atuação em rede.
14.2. A rede deve ser composta por:
I - a organização da sociedade civil celebrante da parceria com a administração pública
municipal, que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, mobilizadora e
orientadora, podendo participar diretamente ou não da execução do objeto; e
II - uma ou mais organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes da parceria
com a administração pública municipal, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da
parceria definidas em comum acordo com a organização da sociedade civil celebrante.
14.3. A atuação em rede não caracteriza subcontratação de serviços e nem descaracteriza a
capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil celebrante.
14.4. A atuação em rede será formalizada entre a organização da sociedade civil celebrante e
cada uma das organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes por meio de
termo de atuação em rede.
I - o termo de atuação em rede especificará direitos e obrigações recíprocas, e estabelecerá,
no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão desenvolvidos pela organização da
sociedade civil executante e não celebrante e o valor a ser repassado pela organização da
sociedade civil celebrante;
II - a organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar à administração pública
municipal a assinatura do termo de atuação em rede no prazo de até sessenta dias, contado da
data de sua assinatura;
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III - na hipótese de o termo de atuação em rede ser rescindido, a organização da sociedade
civil celebrante deverá comunicar o fato à administração pública municipal no prazo de
quinze dias, contado da data da rescisão.
14.5. A organização da sociedade civil celebrante deverá assegurar, no momento da
assinatura do termo de atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da(s)
organização(ões) da sociedade civil executante(s) e não celebrante(s), que será verificada por
meio da apresentação dos seguintes documentos:
I- comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da
Receita Federal do Brasil;
II - cópia do estatuto e eventuais alterações registradas;
III - certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União,
Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; e
IV - declaração do representante legal da organização da sociedade civil executante e não
celebrante de que não possui outros impedimentos, em nível estadual, para a celebração do
presente termo.
14.6. Fica vedada a participação em rede de organização da sociedade civil executante e não
celebrante que tenha mantido relação jurídica com, no mínimo, um dos integrantes da
comissão de seleção responsável pelo chamamento público que resultou na celebração da
parceria.
14.7. A organização da sociedade civil celebrante deverá comprovar à administração pública
municipal o cumprimento dos requisitos previstos no art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, a
serem verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos:
I - comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da
Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil celebrante
existe há, no mínimo, cinco anos com cadastro ativo; e
II - comprovantes de capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede,
sendo admitidos:
a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a celebrante
participe ou tenha participado;
b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos de
redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou
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c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que a
celebrante participe ou tenha participado.
14.8. A administração pública municipal verificará se a organização da sociedade civil
celebrante cumpre os requisitos previstos no item “14.7” no momento da celebração da
parceria.
14.9. A organização da sociedade civil celebrante da parceria é responsável pelos atos
realizados pela rede.
14.10. Para fins do disposto nesta cláusula décima quarta, os direitos e as obrigações da
organização da sociedade civil celebrante perante a administração pública municipal não
poderão ser subrogados à organização da sociedade civil executante e não celebrante.
14.11. Na hipótese de irregularidade ou desvio de finalidade na aplicação dos recursos da
parceria, as organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes responderão
subsidiariamente até o limite do valor dos recursos recebidos ou pelo valor devido em razão
de dano ao erário.
14.12. A administração pública municipal avaliará e monitorará a organização da sociedade
civil celebrante, que prestará informações sobre prazos, metas e ações executadas pelas
organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes.
14.13. As organizações da sociedade civil executantes e não celebrantes deverão apresentar
informações sobre a execução das ações, dos prazos e das metas e documentos e
comprovantes de despesas, inclusive com o pessoal contratado, necessários à prestação de
contas pela organização da sociedade civil celebrante da parceria, conforme descrito no termo
de atuação em rede e no inciso I do parágrafo único do art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014.
14.14. O ressarcimento ao erário realizado pela organização da sociedade civil celebrante não
afasta o seu direito de regresso contra as organizações da sociedade civil executantes e não
celebrantes.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS CONDIÇÕES GERAIS
15.1 – Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I – As comunicações relativas a este Termo de Colaboração serão remetidas por
correspondência, serão consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o
recebimento ou então, por email oficial da Secretaria Gestora ao endereço eletrônico oficial
da entidade;
II – As reuniões entre os representantes credenciados pelos parceiros, bem como quaisquer
ocorrências que possam ter implicações neste Termo de Colaboração, serão aceitas somente
se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GESTÃO
16 - A Administração Pública Municipal nomeia como gestor do presente Termo de
Colaboração a Senhora MÁRCIA DOS SANTOS, conforme Portaria Municipal nº 022, de
24 de janeiro de 2017.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO FORO
17.1 – Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de
Colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro juízo de Nova
Venécia – Comarca da capital do Espírito Santo, com renúncia expressa a outros, por mais
privilegiados que forem.
17.2 – E, por assim estarem plenamente de acordo, os parceiros obrigam-se ao total e
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento o qual foi lido e achado
conforme, foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos
parceiros, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em juízo ou fora dele.
Nova Venécia, ________ de _____________ de 201___

PREFEITO - MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
SECRETÁRIO DE AÇÃO SOCIAL
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL/GESTOR

(NOME DA OSC SELECIONADA)
OSC
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