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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

 

 

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA, COM O AMPARO LEGAL CONTIDO NA LEI 

FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014, COM AS ALTERAÇÕES 

DADAS PELA LEI Nº 13.204/15, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015, COM 

BASE NA LEI MUNICIPAL N. 002/2005 E DECRETO MUNICIPAL N. 021-A 

DE 2018, TORNA PÚBLICO O PRESENTE EDITAL E CONVOCA AS 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC’s) COM REGISTRO NO 

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE - CMDCA, PARA NO PRAZO DE 30 (TRINTA DIAS ÚTEIS, A 

CONTAR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL, APRESENTAREM 

PROJETOS BÁSICOS E PLANOS DE TRABALHO, QUE TENHAM POR 

OBJETIVOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES INOVADORAS E 

COMPLEMENTARES VOLTADAS À PROMOÇÃO, À PROTEÇÃO E À DEFESA 

DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESCENTES, POR MEIO DE 

FINANCIAMENTO ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA 

CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE POÇO DE JOSÉ DE MOURA - PB – FIA, 

FIRMANDO PARCERIA POR MEIO DE TERMO DE COLABORAÇÃO NOS 

MOLDES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. 

 

1. DO OBJETO 

 

O Edital de Chamamento Público terá por objeto a seleção de projetos de 

Organizações da Sociedade Civil - OSC, sem fins lucrativos, regularmente 

constituídas com sede ou instalações no município de Poço de José de 

Moura - PB para compor o Banco de Projetos aptos a captarem recursos via 

Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do adolescente – FMDCA, em 

conformidade com os eixos e diretrizes prioritários abaixo relacionados, a 

saber: 

 

Eixo I: Atendimento de crianças e/ou adolescentes com foco na promoção, 

proteção e defesa dos direitos fundamentais inerentes a esses sujeitos. 

 

Eixo II: Capacitação e/ou formação dos atores sociais que integram o 

Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
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Eixo III: Articulação e fortalecimento do trabalho em rede com foco no 

fortalecimento da política de atendimento a criança e do adolescente. 

 

 

2- JUSTIFICATIVA 

 

A Política Municipal da Criança e do Adolescente se baseia no artigo 

227 da Constituição Federal de 1988 e na Lei Federal n° 8.069/1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente e na Lei Municipal n° 002/2005. A 

partir desses instrumentos e em conformidade com a Convenção sobre os 

Direitos da Criança aprovada no âmbito das Nações Unidas em 1989, as 

crianças e adolescentes passaram a ser reconhecidas como sujeitos de 

direitos (e não mais como meros objetos de intervenção), respeitadas sua 

condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a prevalência de seu 

interesse superior, a indivisibilidade de seus direitos e a sua prioridade 

absoluta nas políticas públicas. A proteção integral de crianças e 

adolescentes, bem como a atenção para o seu desenvolvimento físico, 

intelectual, cognitivo, afetivo, social e cultural devem ser garantidos, sendo 

de responsabilidade do Poder Público, da família e da sociedade a sua 

promoção, proteção e defesa, colocando-os a salvo de ameaças e violações a 

quaisquer de seus direitos, além de garantir a devida averiguação e 

reparação decorrente de violações. 

 

Nos últimos anos, grandes conquistas foram alcançadas na garantia 

de direitos de crianças e adolescentes, em especial por meio da aprovação de 

importantes marcos legais. Nesse aspecto, destaca-se: a lei n° 12.594/2012, 

que instituiu o Sistema Nacional Socioeducativo, a lei n° 13.010/2014, que 

estabeleceu o direito da criança e do adolescente de serem educados e 

cuidados sem o uso de castigos físicos, tratamento cruel ou degradante e a 

lei n° 12.978/2014, que tornou hediondo o crime de favorecimento da 

prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança ou 

adolescente ou de vulnerável. 

 

Diante desses avanços na normatização da garantia de direitos e na 

própria política de proteção a crianças e adolescentes, faz-se necessária uma 

organicidade, por meio da integração do governo municipal, sociedade civil e 

demais atores envolvidos no Sistema de Garantias de Direitos. 

 

Há que se destacar o advento da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, 

que instituiu o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil – 

MROSC, estabelecendo o regime jurídico das parcerias entre a 

Administração Pública e as referidas organizações sociais, em regime de 



mútua cooperação, para a execução de programas e projetos de finalidades 

de interesse público e recíproco. 

 

Agora, enriquecido por parâmetros legais centrados na lisura, 

transparência e participação, o presente Edital de Chamamento Público em 

nível local, potencializa e torna possível a execução de ações previstas nas 

Políticas Públicas complementares com foco na promoção, proteção e defesa 

dos direitos humanos de crianças e adolescentes. 

 

3- DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

3.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas 

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

13.204, de 14 de dezembro de 2015): 

 

a) entidade sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não 

distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 

empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 

excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 

qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, 

auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os apliques 

integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma 

imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo 

de reserva; 

 

3.2. Somente poderão ser inscritos projetos das Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) com registro válido no CMDCA - Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e da Adolescência de Poço de José de Moura - PB. 

 

DOS IMPEDIMENTOS E REQUISITOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO 

DE COLABORAÇÃO. 

 

4.1 DOS IMPEDIMENTOS 

 

4.1.1. Ficará impedida de celebrar o Termo de Colaboração a OSC que: 

 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei 

nº 13.019, de 2014) e ainda aquelas que sendo de abrangência nacional, 

não tenha representação ou núcleo local devidamente cadastrado no 

CMDCA; 

 



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

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

 

c) 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); 

 

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

de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 

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

da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 

2014); 

 

e) 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); 

 

f) 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 e ainda pessoa que tenha sido julgada responsável por 

falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de 

confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada 

responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

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

de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

g) Não apresentar prova através de Certidão, de inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

 

h) Não apresentar Certidão negativa, nos termos do art. 29, inciso V, da Lei 

8.666/93, quando envolver o pagamento de pessoal com os recursos 

pretendidos. 

 

5. DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA: 

 



5.1. Para a celebração do Termo de Colaboração, as Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) deverão atender aos seguintes requisitos: 

 

I) ter objetivos estatutários e regimentais voltados à promoção de 

atividades e finalidades de relevância pública e social, bem como 

compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, 

inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014) 

 

II) 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, caput, inciso 

III, Lei nº 13.019, de 2014). 

 

III) ser regida por norma estatutária ou regimental na qual esteja prevista 

que a escrituração contábil e financeira será realizada de acordo com os 

princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

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

 

IV) possuir, no momento da apresentação do Projeto Básico e Plano de 

Trabalho, no mínimo 2 (dois) 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, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

V) ter experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

VI) 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 Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial para 

execução do Plano de Trabalho e aplicação das receitas, conforme ANEXO 

IV; 

 

VII) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto 

da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada 

através de declaração, sendo 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 e execução do objeto da parceria; 



 

VIII) comprovar que funciona no endereço declarado pelo gestor do órgão, 

por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo de 

água, energia ou contrato de locação entre outros legalmente aceitos; 

 

IX) 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); 

 

X) Apresentar Projeto Básico e Plano de Trabalho devidamente assinado 

pelo representante legal da proponente a ser submetido a crivo e análise da 

Comissão de Seleção. 

 

5.1.2. Aprovado o Projeto Básico e Plano de Trabalho, a OSC selecionada, 

no prazo de 10 (dez) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos 

previstos 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, devendo ainda 

suprir o Projeto Básico Plano de Trabalho por meio da apresentação dos 

seguintes documentos: 

 

I- Certificado de Registro da entidade proponente no Conselho Municipal 

dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA; 

 

II- certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 

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

sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta Comercial 

(art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

III- Cópia da ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente da 

entidade, registrada no cartório competente; 

 

IV- Alvará de funcionamento da OSC fornecido pela Prefeitura Municipal 

no qual conste seu respectivo endereço; 

 

V- Comprovante de endereço do representante legal da entidade 

proponente;  

 

VI- Cópia do RG e do CPF do presidente da entidade ou do ocupante de 

cargo equivalente; 

 



VII- Atestado de funcionamento da entidade proponente fornecido pelo 

CMDCA ou órgão de fiscalização com jurisdição municipal, com data de 

emissão não superior a doze meses; 

 

VIII- cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço 

por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

 

IX- comprovantes de experiência prévia através da apresentação relatórios 

de atividades com comprovação das ações desenvolvidas nos últimos doze 

meses; 

 

X- relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 

estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e 

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

de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles; (art. 34, caput, inciso VI, da Lei 

nº 13.019/2014); 

 

XI- comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 

CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, um ano com 

cadastro ativo; 

 

XII- Certidão de: 

 

a) Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à 

Dívida Ativa da União; 

 

b) Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

CRF/FGTS;  

 

c) Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

 

d) Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com Efeitos de 

Negativa – CPD-EN emitido pela Previdência Social; 

 

e) Negativa de Débitos Estaduais; 

 

f) Negativa de débitos municipais; 

 

g) Negativa, nos termos do art. 29, inciso V, da Lei 8.666/93, quando 

envolver o pagamento de pessoal com os recursos pretendidos; 

 



h) Regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei 

nº 13.019/2014; 

 

XIV- Declaração: 

 

a) 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 IX – (Declaração da Não 

Ocorrência de Impedimentos); 

 

b) do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e 

outras condições materiais da organização e de pessoal, bem como de 

que a entidade possui capacidade técnica, administrativa operacional 

e gerencial para aplicação das receitas execução do Projeto Básico e 

Plano de Trabalho apresentado pela entidade proponente , conforme 

ANEXO IV; 

 

XIII- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho; 

 

5.1.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de 

negativas, no caso das certidões previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso 

XIV acima. 

 

5.1.4. O Projeto Básico e Plano de Trabalho e os documentos 

comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão 

apresentados pela OSC selecionada, por meio físico. 

 

6. DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO. 

6.1. Nos termos do Art. 51 caput do Decreto Municipal nº 021 - A, 

16 de fevereiro de 2018, a Administração Pública deverá constituir 

Comissão de Monitoramento e Avaliação, nomeada por portaria, através de 

ato do Chefe do Poder Executivo Municipal, sendo composta por no máximo 

5 (cinco) membros, sendo 03 (três) efetivos e 02 (dois) suplentes, que 

deverão monitorar e avaliar as parcerias celebradas com organizações da 

sociedade civil. 

6.2. Com o amparo legal contido no §1º do art. 51 do Decreto 

Municipal nº 021 - A, 16 de fevereiro de 2018, a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação Será composta por 1/3 (um terço) de seus 

membros servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo do quadro de 

pessoal do Município. 



6.3. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) 

anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 

cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC 

participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de 

seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 

de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.4. A declaração de impedimento de membro da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação não obsta a continuidade do processo de 

seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser 

imediatamente substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital 

(art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.5. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não 

seja membro desse colegiado. 

6.6. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá realizar, a 

qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e 

documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer 

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

princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

 

7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO. 

 

7.1 Nos expressos termos do que preceitua o Art. 40 do Decreto Municipal 

Nº 021, 18 de fevereiro de 2018, A Comissão de seleção indicada pela 

Unidade Gestora será nomeada por portaria, por ato do Chefe do Executivo 

Municipal, sendo composta por no máximo 5 (cinco) membros, sendo 03 

(três) efetivos e 02 (dois) suplentes, que deverá emitir relatório técnico com 

base na análise das propostas apresentadas no plano de trabalho e na 

documentação apresentada pela organização da sociedade civil. 

 

7.2 O Processo de Seleção obedecerá aos critérios estabelecidos no artigo 41 

do Decreto Municipal Nº 021, 18 de fevereiro de 2018. 

 

7.3 Consoante ao que dispõe o art. 40 do já citado Decreto, o membro da 

Comissão de Seleção deverá se declarar impedido de participar do processo 

de seleção quando verificar que tenha participado nos últimos cinco anos, 

como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de 

qualquer organização da sociedade civil participante do Chamamento 

Público. 

 

7.4 Conforme o disposto no art. 40 antes mencionado, a declaração de 

impedimento de membros da Comissão de Seleção não obsta a continuidade 



do processo de seleção e a celebração de parceria entre a organização da 

sociedade e o órgão ou entidade pública municipal, ficando estabelecido que 

nesta hipótese o membro impedido deverá ser imediatamente substituído, a 

fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo de seleção. 

 

7.5 As decisões da Comissão de Seleção serão circunstanciadas em relatório 

e parecer, ao final da análise, submetido à aprovação em plenária do 

CMDCA, o qual através de Resolução tornará público os projetos 

selecionados. 

 

7.6 A Comissão de Seleção deverá atentar para que caso a Organização da 

Sociedade Civil possua assento no Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, e apresentar Projeto, o Conselheiro representante 

da mesma não poderá emitir parecer e nem votar no referido Projeto. 

 

 

8. DA FASE DE SELEÇÃO. 

 

8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

TABELA 1 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 
Publicação do Edital de Chamamento 

Público. 
01/05/2020 

2 Envio das propostas 

01/06/2020 

A 

05/06/2020 

3 

Etapa   competitiva   de   análise   e   

verificação   das 

propostas pela Comissão de Seleção. 

05/06/2020 a 

08/06/2020 

4 Divulgação do resultado preliminar. 08/06/2020 

5 
Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar. 
08 A 09/06/2020 

6 
Análise dos recursos pela Comissão de 

Seleção. 
09/06/2020 



7 

Homologação e publicação do resultado 

definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das 

decisões recursais 

proferidas (se houver). 

10/06/2020 

 

 

8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos 

para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a 

não ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei 

nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das 

propostas, sendo exigíveis apenas os projetos selecionados, nos termos do 

art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

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

 

8.3.1. O presente Edital será divulgado em locais públicos de fácil acesso, 

afixado no quadro de avisos da Prefeitura, da Câmara Municipal e da Casa 

dos Conselhos, publicado no Diário Oficial dos Municípios e divulgado em 

página do Portal de Transparência da Prefeitura Municipal de Poço de José 

de Moura-PB no site da Prefeitura Municipal:  

http://pocodejosedemoura.pb.gov.br/, com calendário para apresentação 

das propostas. 

 

8.4. Etapa 2: Envio dos projetos 

 

8.4.1. As propostas de projetos deverão ser apresentadas e protocoladas a 

partir do dia 01 de junho de 2020 através do email: 

cmdcapjm@hotmail.com. 

 

8.4.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra 

será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos 

que não forem explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção 

de Avaliação. 

 

8.4.3. Observado o disposto no item 8.4.2 deste Edital, as propostas 

deverão conter as informações descritas no Projeto Básico e Plano de 

Trabalho (ANEXO I). 

 

8.5.  Etapa  3: Etapa  competitiva  de  avaliação  das  propostas  

pela  Comissão  de Seleção. 

 

http://pocodejosedemoura.pb.gov.br/,%20com%20calendário
mailto:cmdcapjm@hotmail.com


8.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de 

Seleção analisará as propostas apresentadas concorrentes. A análise e 

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

terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

 

8.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo de 03 dias úteis 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 5 (cinco) dias úteis. 

 

8.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios 

de julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo. 

 

8.5.4. A seleção individualizada de cada Projeto Básico e Plano de Trabalho 

e a pontuação destes serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

 

 

TABELA 2 

 

 

Critérios de 

Julgamento 
Metodologia de Pontuação 

Pontuação 

Máxima 

por 

Item 

 

 

 

 

(A) Informações 

sobre ações a 

serem executadas, 

metas a serem 

atingidas,  

indicadores que 

aferirão o 

cumprimento das 

metas e prazos 

para a execução 

das ações e para o 

cumprimento das 

metas. 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 a 3,9 

pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento 

insatisfatório (0,0 a 1,9 pontos). 

4,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(B) Adequação da 

proposta aos 

objetivos da 

política, do plano, 

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de  adequação  (1,0  a  

1,9 pontos) 

– O não atendimento ou o atendimento 

2,0 

 

 

 

 



do programa ou da 

ação em que se 

insere a parceria. 

insatisfatório do requisito de adequação (0,0 

a 0,9 pontos). 

 

 

 

 

 

 

(C) Descrição da 

realidade objeto da 

parceria e do nexo 

entre essa realidade 

e a atividade ou 

projeto proposto 

- Grau pleno da descrição (2,0) 

- Grau satisfatório da descrição (1,0  a  1,9 

pontos) 

-  O  não  atendimento  ou  o  atendimento 

insatisfatório (0,0 a 0,9 pontos). 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

(D) Capacidade 

técnico-operacional 

da instituição 

proponente, por 

meio de experiência 

comprovada no 

portfólio de 

realizações na 

gestão de 

atividades ou 

projetos 

relacionados ao 

objeto da parceria 

ou de natureza 

semelhante. 

- Grau pleno de capacidade técnico-

operacional (2,0). 

- Grau satisfatório de capacidade técnico-

operacional (1,0 a 1,9 pontos). 

- O não atendimento  ou  o  atendimento 

insatisfatório   do   requisito   de   

capacidade técnico-operacional (0,0 a 0,9 

pontos). 

2,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pontuação Máxima Global 10,0 
 

 

 

8.5.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao 

critério de julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta. 

 

8.5.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências 

relativas ao critério de julgamento (D), informando as atividades ou projetos 

desenvolvidos, sua duração, financiador (es), local ou abrangência, 

beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar 

relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas 

Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude 



na descrição das experiências ensejará as providências indicadas no 

subitem anterior. 

 

8.5.7. Serão eliminadas aquelas propostas: 

 

a) que estejam em desacordo com o presente Edital; 

 

8.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem 

decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, 

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. 

 

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

feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). 

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

maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), 

(D) e (C). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 

vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a 

questão será decidida por sorteio. 

 

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

que terá total independência técnica para exercer seu julgamento, analisará 

os projetos apresentados pelas OSCs concorrentes. 

 

9. A Comissão de Seleção poderá solicitar a realização de ajustes no 

projeto apresentado, convocando a organização da sociedade mediante 

notificação por meio eletrônico (e-mail), para que no prazo de 02 (dois) dias 

úteis, contados a partir do primeiro dia útil após a data de envio da 

notificação, proceda os ajustes, observados os termos e as condições do 

projeto, do edital e da legislação em vigor. 

 

9.1 Os ajustes no projeto que não forem realizados dentro do prazo de 03 

dias úteis deste, ensejará na eliminação do projeto do presente chamamento 

público. 

 

9.2 Serão eliminadas aquelas propostas: 

 

a) cuja pontuação total for inferior a 60 (sessenta) pontos; 

 

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento constantes na tabela 

2; ou ainda que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: 

descrição da realidade do território e o nexo entre essa realidade e a ação 



proposta pelo projeto; as ações a serem executadas, as metas a serem 

atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos 

para a execução das ações e para o cumprimento das metas, e o valor global 

proposto; 

 

c) que estejam em desacordo com o Edital; 

 

d) apresente falsidade ou incoerência de informações nas propostas. 

 

9.3 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, 

de acordo com a pontuação total obtida em relação a cada um dos critérios 

de julgamento, sendo, pois selecionadas o total máximo de 5 propostas para 

compor o Banco de Projetos do CMDCA. 

 

9.4 Havendo empate na classificação das propostas, a Comissão de Seleção 

deverá observar os seguintes critérios para fins de desempate: 

 

a) maior alcance direto de crianças e adolescentes atendidos pelo projeto; 

 

b) persistindo o empate, será classificada a proposta que tenha maior 

pontuação obtida na somatória dos critérios de julgamento I, II e V; 

 

 

9.5 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. 

 

O CMDCA divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no 

quadro de avisos da Prefeitura, da Câmara Municipal e no Diário Oficial dos 

Municípios, iniciando-se o prazo para recurso. 

 

9.6 Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá 

fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção. 

 

9.7 Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar 

deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 2 (dois) dias, 

contados da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu. Não será 

conhecido recurso interposto fora do prazo. 

 

9.8 Os recursos serão apresentados por meio físico a Comissão de Seleção e 

protocolados na Secretaria Executiva do CMDCA com endereço na Rua Pe. 

Antônio Queiroga, 35, Centro. 



9.9 É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos 

indispensáveis à defesa de seus interesses, por meio físico, arcando somente 

com os devidos custos. 

 

10.0 Interposto recurso, se dará ciência dele para os demais interessados 

para que, no prazo de 2 (dois) dias, apresentem contrarrazões, se desejarem, 

para a Comissão de Seleção . 

 

10.1. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

 

10.2 Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do fim do prazo para 

recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar 

o recurso ao CMDCA, com as informações necessárias à decisão final. 

 

10.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida 

no primeiro dia útil após a análise da Comissão de Seleção. 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. 

 

10.4 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. 

 

10.5 O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

 

10.6 Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase 

de seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se 

houver). 

 

10.7 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 

interposição de recurso, a plenária do CMDCA deverá homologar e divulgar 

através de Resolução a ser publicada no Diário Oficial dos Municípios as 

decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção, 

apresentando os 5 (cinco) projetos aprovados por ordem de classificação que 

passarão a integrar o Banco de Projetos do CMDCA aptos a captarem 

recursos via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 

 



10.2. A homologação de que trata o item 10.7 não gera direito imediato para 

entidades ou instituições à celebração de parceria, contudo, as 5 

organizações selecionadas por ordem de classificação estarão aptas a 

captarem recursos via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, podendo inclusive submeter os projetos aprovados em editais 

públicos pelo período de 1 ano a contar da homologação deste Chamamento 

Público. 

 

10.8 Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única 

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

às exigências deste Edital, o CMDCA poderá dar prosseguimento ao 

processo de seleção de modo que a referida proposta passará a integrar o 

Banco de Projetos do CMDCA, estando apta a captar recurso via Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo período de 1 ano a 

partir da homologação deste Chamamento Público. 

 

 

11. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

 

11.1. A celebração de instrumento de parceria entre as OSCs selecionadas 

neste Chamamento Público e a Administração Pública Municipal, por meio 

da Secretaria de Cidadania e Promoção Social ficará condicionada à 

captação de recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, de modo que a referida fase de celebração observará as 

seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

 

TABELA 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 

Convocação da  Organização  da  Sociedade  Civil  (OSC) 

selecionada  e  do  órgão público que tenha apresentado Projeto 

Básico e Plano de Trabalho acolhido pela Comissão  de  Seleção,  

para  a  comprovação  do  atendimento  dos  requisitos  para 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 

(vedações) legais. 



2 

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

(Análise do Projeto Básico e Plano de Trabalho). 

3 

Ajustes no Projeto Básico e Plano de Trabalho e regularização de 

documentação, se 

necessário. 

4 Emissão dos parecer jurídico e de órgão técnico. 

5 Assinatura do Termo de Colaboração. 

6 
Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial 

dos Municípios. 

 

11.2. Etapa 1: Convocação da Organização da Sociedade Civil (OSC) 

selecionada e do órgão público que tenha apresentado Projeto Básico e 

Plano de Trabalho acolhido pela Comissão de Seleção, para apresentação da 

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e 

de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

 

Para a celebração da parceria, o CMDCA convocará o órgão público e a 

entidade não governamental selecionada para, no prazo de 10 (dez) dias a 

partir da convocação, apresentar 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 nº 13.019, de 2014). 

 

11.2.1. Por meio do Projeto Básico e Plano de Trabalho, a OSC selecionada e 

o órgão governamental deverão 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 nº 13.019, de 2014, 

observados os itens do ANEXO II - Modelo de Projeto Básico e Plano de 

Trabalho. 

 

11.2.2. 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; 

 

e) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem 

utilizados para a aferição do cumprimento d as metas; 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. 

 

11.2.3. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do 

antecedente item 11.2.2, 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 e o órgão governamental deverão 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 e o órgão governamental poderão, se desejarem, utilizarem-se 

de ata de registro de preços vigente, praticadas pelo Município. 

 

Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da 

parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  

 

12. Análise do Projeto Básico e Plano de Trabalho. 

 

Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela Comissão de 

Seleção, com respeito ao atendimento por parte OSC e instituição pública 

selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não 

incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências 

descritas na Etapa anterior. 

 

12.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração de parcerias, a Comissão de Seleção deverá realizar as consultas 



necessárias para verificar se há informações sobre a ocorrência impeditiva à 

referida celebração. 

 

12.2. A Comissão de Seleção examinará o Projeto Básico e o Plano de 

Trabalho apresentado pelos órgãos governamentais e pelas OSCs 

selecionadas ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem 

classificada que tenha sido convocada. 

 

12.3. Somente será aprovado o Plano de Trabalho que estiver de acordo com 

as informações apresentadas no Projeto Básico proposto pela OSC e pelo 

órgão governamental, observados os termos e as condições constantes neste 

Edital e em seus anexos. 

 

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

de a OSC selecionada não atender aos requisitos previstos na 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. 

 

12.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, 

caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na 

forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à 

verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento 

poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 

 

13. Etapa 3: Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 

 

13.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados 

ou constatado evento que impeça a celebração, a entidade ou instituição 

proponente será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não celebração da parceria. 

 

13.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no Plano de Trabalho 

enviado pela OSC ou pelo órgão governamental, a Comissão de Seleção 

solicitará a realização de ajustes e a proponente deverá fazê-lo em até 5 

(cinco) dias úteis, contados da data de recebimento da solicitação 

apresentada. 

 

14. Etapas 4/5: Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de 

Colaboração. 

 



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

providências impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do 

Projeto Básico e Plano de Trabalho e a emissão do Parecer Técnico e 

Jurídico pelo órgão ou entidade municipal, conforme disposto no art. 35, 

inc. VI, da Lei n° 13.019, de 2014, a designação do Gestor da Parceria, da 

Comissão Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária 

para execução da parceria. 

 

14.2. A aprovação do Projeto Básico e Plano de Trabalho não gerará direito 

à celebração da parceria (art. 31, do Decreto Municipal nº 021-A de18 de 

fevereiro de 2018). 

 

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

1 da fase de celebração e a assinatura do instrumento de parceria, o órgão 

governamental e a OSC ficam obrigados a informar qualquer evento 

superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, 

sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 

celebração. 

 

14.4. As OSCs e instituições governamentais deverão comunicar ao 

CMDCA, alterações em seus atos societários, nos quadros de dirigentes e 

gestores quando houver. 

 

Etapa 6: Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial 

dos Municípios. 

 

O Termo de Colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a 

publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da 

administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

15. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA A REALIZAÇÃO 

DO OBJETO 

 

15.1 A celebração de instrumento de parceria entre as OSCs selecionadas 

neste Chamamento Público e a Administração Pública Municipal, por meio 

da Secretaria de Cidadania e Promoção Social ficará condicionada à 

captação de recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, de modo que a referida fase de celebração de parceria 

obdecerá aos critérios legais previamente estabelecidos neste edital. 

 

15.2 Serão, pois selecionados no máximo 3 projetos neste Edital de 

Chamamento Público que passarão a integrar o Banco de Projetos do 

CMDCA e consequentemente estarão aptos a captar recursos via Fundo 



Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pelo período de 1 ano a 

contar da data de homologação do resultado final deste Chamamento 

Público. 

 

 

16. CONTRAPARTIDA 

 

16.1. Será facultada a contrapartida em bens ou serviços em valores 

mensuráveis por parte da OSC proponente selecionada 

 

17. PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

17.1. A prestação de contas será analisada pelo CMDCA através de seu 

Conselho Fiscal do FIA e pela Comissão de Monitoramento e Avaliação que 

poderão sem aviso prévio, e a qualquer tempo fazerem diligências ou 

solicitarem informações para verificar a execução dos projetos. 

 

17.2. A prestação de contas obedecerá as Instruções Normativas do 

Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, Lei Federal 13.019/2014, arts. 72 

ao 75 do Decreto Municipal nº 021 - A de 18 de FEVEREIRO de 2018 e 

normas estabelecidas no Termo de Colaboração. 

 

18. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

 

18.1. O prazo para impugnação deste edital é de até 03 (três) dias úteis, 

contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial do Município. 

 

 

18.2. As razões de impugnação do edital e as razões do recurso, quando 

interpostas, deverão ser formalizadas por escrito e ser protocoladas 

exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente, Rua Pe. Antonio Queiroga, 35, Centro, de segunda-feira à 

sexta-feira, no horário de 13h às 17h, exceto em feriados e pontos 

facultativos. 

 

18.3. Não serão recebidas e protocoladas as impugnações e os recursos, 

caso apresentados fora dos prazos, local e horários previstos neste edital, 

bem como que não estejam subscritos pelo representante legal da 

organização da sociedade civil, ou, por procurador habilitado regular e 

legalmente, ou, caso esteja subscrito por pessoa não identificada no 

processo para representar a instituição proponente. 

 



18.4 As razões da impugnação do edital e as razões do recurso, não serão 

recebidas e protocoladas, caso estejam ilegíveis e/ou manuscritas. 

 

18.5 Não caberá recurso da decisão que indeferir a impugnação deste edital. 

 

18.6. As Organizações da Sociedade Civil de Poço de José de Moura - PB 

poderão apresentar recurso à Comissão de Seleção contra o resultado 

preliminar da etapa competitiva, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

da data de publicação da respectiva decisão no Diário Oficial do Município. 

 

18.7. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da interposição do 

recurso. 

 

18.8 Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão de Seleção 

serão encaminhados à Plenária do CMDCA/Poço de José de Moura - PB 

para análise e decisão final. 

 

18.9 Não caberá interposição de novo recurso da decisão da Comissão de 

Seleção e/ou da decisão da Plenária do CMDCA/ Poço de José de Moura que 

indeferir o recurso. 

 

18.9.1 Todos os recursos, esclarecimentos e impugnações, bem como suas 

respectivas respostas/decisões serão juntados nos autos do processo de 

Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

18.9.2 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos 

pedidos de esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se 

deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente 

quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da 

isonomia. 

 

 

19. DA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS 

 

19.1. Cada organização da sociedade civil poderá apresentar apenas 01 

(um) projeto em cada eixo descritos na cláusula 1, desde que esteja em 

consonância com a diretriz do eixo e com previsão de execução até a data 

limite de 31/12/2020. 

 

19.2. O projeto deverá ser apresentado em 02 (duas) vias, devendo as 

páginas ser numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo 



representante legal da organização da sociedade civil, ou, por procurador(a) 

regular e legalmente habilitado(a). 

 

9.2.1. Em se tratando de representação por procurador(a), deverá ser 

apresentada a procuração original ou cópia simples, acompanhada de 

cópias simples do documento de identificação oficial com foto e CPF – 

Cadastro de Pessoas Físicas do(s) outorgante(s) e do(a) procurador(a). 

 

19.2.1.1. Serão aceitos para fins comprobatórios os seguintes documentos 

oficiais de identidade: carteira de identidade, carteira de identificação 

profissional, carteira de motorista (CNH), carteira de trabalho (CTPS), 

passaporte e certificado de alistamento militar. 

 

19.3. Verificada a existência de irregularidades formais relacionadas aos 

requisitos para apresentação do projeto, conforme mencionados na cláusula 

9.2. (páginas numeradas sequencialmente, rubricadas e assinadas pelo 

representante legal ou por procurador(a) regular e legalmente habilitado(a), 

a Comissão de Seleção poderá convocar a organização da sociedade civil, 

mediante notificação por meio eletrônico (e-mail), para saná-las no prazo 

máximo de 02 (dois) dias úteis, contados do primeiro dia útil após a data de 

envio da notificação. 

 

19.3.3. A notificação prevista na cláusula 9.3 deverá ser efetivada pela 

Comissão de Seleção dentro do prazo previsto para análise das propostas. 

 

19.3.4. As irregularidades formais que não forem sanadas dentro do prazo 

de 02 (dois) dias úteis previsto na cláusula 9.3 deste edital, ensejará na 

desclassificação do projeto para todos os fins de direito. 

 

19.3.5. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA/Poço de José de Moura não se responsabiliza por quaisquer 

incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos (e-

mail) fornecidos. 

19.5. O projeto que for entregue fora do prazo, local e/ou horários 

estabelecidos neste Edital, não será objeto de análise pela Comissão de 

Seleção, não sendo permitida a participação de interessados retardatários 

e/ou em desacordo com quaisquer condições estabelecidas no presente 

edital. 

 

19.6. Após o prazo limite para apresentação do projeto, nenhum outro será 

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

forem explícita e formalmente solicitados pela Comissão de Seleção, por 

meio de correspondência eletrônica. 



 

19.7. A Organização da Sociedade Civil que apresentar mais de um projeto 

deverá apresentá-los individualmente, devendo identificá-los em cada 

envelope. 

 

20. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

 

20.1. Encerrada a etapa competitiva do processo de seleção, as 

organizações da sociedade civil de Poço de José de Moura - PB com os 

projetos aprovados, serão convocadas mediante publicação no Diário Oficial 

do Município, para apresentar os documentos para fins de habilitação. 

 

20.2. As organizações da sociedade civil de Poço de José de Moura - PB 

convocadas, deverão entregar a documentação em envelope lacrado 

exclusivamente na sede do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA/Poço de José de Moura, na Rua Pe. Antonio 

Queiroga, 35, Centro a ser protocolado no período informado na cláusula 

4.12 deste edital, de segunda-feira à sexta-feira, no horário de 13h às 17h, 

exceto em feriados e pontos facultativos, contendo em sua parte externa e 

frontal os seguintes dizeres: 

 

  



AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 

ADOLESCENTE – CMDCA/POÇO DE JOSÉ DE MOURA. 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2020 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO:__________________________________________________ 

 

20.3. No envelope, deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a 

organização da sociedade civil, quais sejam: 

 

I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

 

II – Habilitação Técnica; 

III – Declarações e Termos de Compromisso, conforme anexos deste edital. 

 

20.3.1. Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista, a organização da 

sociedade civil deverá apresentar os seguintes documentos: 

 

I-  cópia legível do estatuto social registrado na forma lei e de 

eventuais alterações, em conformidade com as exigências previstas 

no art. 33 da Lei Federal nº. 13.019, de 2014; II - cópia legível da 

ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei; 

II- comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 

- CNPJ, emitido através do sítio eletrônico oficial da Secretaria da 

Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da 

sociedade civil existe, no mínimo, há 01(um) ano com cadastro 

ativo; 

III- cópia legível de documento oficial de identidade com foto e do 

Cadastro de Pessoas Físicas – CPF do representante legal da 

organização da sociedade civil, bem como do procurador(a), se for o 

caso; 

IV- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da 

sociedade civil, conforme o estatuto social, bem como do 

procurador(a), se for o caso, com endereço, telefone, endereço de 

correio eletrônico, número e órgão expedidor do documento oficial 

de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas 

– CPF, de cada um deles; 

V- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União e Certificado de Regularidade do FGTS – 

CRF; 

VI- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 



VII- Certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura 

Municipal de Poço de José de Moura; 

VIII- Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade 

civil funciona no endereço por ela declarado, como conta de 

consumo ou contrato de locação; 

IX- Declarações e Termo de Compromisso, conforme Anexos II, III, IV, 

V deste edital; 

 

20.3.2. As Organizações da Sociedade Civil deverão comunicar à Secretaria 

de Cidadania e Promoção Social e ao Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente de Poço de José de Moura – CMDCA, alterações 

em seus atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver, no 

máximo em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do registro no 

órgão cartorial competente. 

 

20.4. Para a habilitação técnica, as organizações da sociedade civil deverão 

apresentar os seguintes documentos: 

 

a) comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da 

parceria ou de objeto de natureza semelhante podendo ser admitidos, 

sem prejuízo de outros: 

 

b) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou 

outras organizações da sociedade civil; 

 

c) relatórios de atividades com comprovação das ações 

desenvolvidas; 

 

d) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 

conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a 

respeito dela; 

 

e) currículos profissionais de integrantes da organização da 

sociedade civil, sejam dirigentes, conselheiros, associados, 

cooperados, empregados, entre outros; 

 

f) 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, 



 

g) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela 

organização da sociedade civil; 

 

II – Declaração do representante legal da organização da sociedade civil ou 

de seu(sua) procurador(a) regularmente constituído(a) sobre a existência de 

instalações e outras condições materiais da proponente ou sobre a previsão 

de contratar ou adquirir com recursos da parceria. 

 

20.5. Caso seja constatada irregularidade formal em quaisquer dos 

documentos e/ou quando as certidões estiverem com prazo de vigência 

expirado e novas certidões não estiverem disponíveis eletronicamente, a 

Comissão de Seleção, por meio do Conselho Municipal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente – CMDCA/ Poço de José de Moura, notificará a 

organização da sociedade civil por meio eletrônico (e-mail), para, no prazo de 

02(dois) dias úteis, regularizar a documentação e/ou as certidões. 

 

20.6. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA/ Poço de José de Moura não se responsabiliza por quaisquer 

incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos (e-

mail) fornecidos pelas organizações da sociedade civil. 

 

20.7. As irregularidades formais da documentação apresentada pela 

organização da sociedade civil que não forem sanadas dentro do prazo 

previsto neste edital, ensejará na eliminação da organização da sociedade 

civil do presente Chamamento Público. 

 

21. DO RESULTADO FINAL 

 

As Organizações da Sociedade Civil melhores classificadas na etapa 

competitiva e aptas na etapa de habilitação, após o julgamento dos recursos 

porventura apresentados, serão declaradas vencedoras, sendo o resultado 

final do Chamamento Público homologado pelo CMDCA/ Poço de José de 

Moura e publicado no Diário Oficial do Município. 

 

Serão, pois selecionados no máximo 3 projetos neste Edital de Chamamento 

Público que passarão a integrar o Banco de Projetos do CMDCA e 

consequentemente estarão aptos a captar recursos via Fundo Municipal dos 

Direitos da Criança e do Adolescente pelo período de 1 ano a contar da data 

de homologação do resultado final deste Chamamento Público. 

 

O CMDCA registrará em ata o resultado final deste Chamamento Público 

com as 3 propostas selecionadas por ordem de classificação, ficando a 



submissão dessas propostas a editais públicos asseguradas pelo período de 

1 ano, observando a ordem de classificação pela pontuação de cada uma 

das propostas. 

 

22. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

 

22.1. A celebração de instrumento de parceria entre as OSCs selecionadas 

neste Chamamento Público e a Administração Pública Municipal, por meio 

da Secretaria de Cidadania e Promoção Social ficará condicionada à 

captação de recursos por meio do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 

e do Adolescente, de modo que a referida fase de celebração de parceria 

obdecerá aos critérios legais previamente estabelecidos neste edital. 

 

22.2. Os Termos de Colaboração serão firmados, conforme o cronograma de 

desenvolvimento das ações do projeto, podendo ser prorrogados, de acordo 

com a conveniência e disponibilidade orçamentária da Administração 

Pública Municipal e legislação em vigor. 

 

22.3 As parcerias com recursos disponibilizados e não utilizados pelas 

organizações da sociedade civil no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias contados da data de assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO, 

deverão ser rescindidas, salvo quando houver execução parcial do objeto, 

desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado 

pelo(a) Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente – CMDCA e pelo(a) Secretário(a) Municipal da Secretaria de 

Assistência Social – SAS. 

 

22.4 As organizações da sociedade civil deverão divulgar nos seus sítios 

eletrônicos institucionais oficiais, quando houver, e em locais visíveis de sua 

sede social e dos estabelecimentos em que exerçam suas ações, desde a 

celebração das parcerias até 180 (cento e oitenta) dias após a apresentação 

da prestação de contas final, as seguintes informações: 

 

I - data de assinatura e identificação do TERMO DE COLABORAÇÃO, bem 

como do órgão da administração pública responsável; 

 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita 

Federal do Brasil - RFB; 

 

III - descrição do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

 

IV - valor total do TERMO DE COLABORAÇÃO e os valores liberados; 



 

V - situação da prestação de contas do TERMO DE COLABORAÇÃO, que 

deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi 

apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; 

 

VI - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos do 

TERMO DE COLABORAÇÃO, o valor total da remuneração da equipe de 

trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a remuneração 

prevista para o respectivo exercício. 

 

23. DOS ANEXOS 

Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Plano de Trabalho 

 

Anexo II – Declaração de Ciência e Concordância 

 

Anexo III – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos 

 

Anexo IV – Termo de Compromisso 

 

Anexo V – Declaração da Regularidade da Prestação de Contas 

 

24. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

24.1. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019/2014 e suas 

alterações e pelos demais atos normativos aplicáveis, além das condições 

previstas neste Edital. 

 

24.2. As propostas e seus anexos, bem como os demais documentos 

entregues pelos proponentes, não serão devolvidos qualquer que seja o 

resultado do Chamamento Público.  

24.3. Os prazos e as datas constantes neste edital, poderão sofrer alterações 

por decisão do CMDCA/Poço de José de Moura em decorrência de interesse 

público, conveniência administrativa ou por motivo de força maior, mediante 

publicação no Diário Oficial do Município de Poço de José de Moura. 

 

24.4. O Município de Poço de José de Moura, por meio do Plenário do 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA/ 

Poço de José de Moura poderá revogar o presente Edital de Chamamento 

Público, no todo ou em parte, por conveniência administrativa, interesse 

público ou por fato superveniente, devidamente justificado, ou anulá-lo, em 



caso de ilegalidade, mediante publicação no Diário Oficial do Município de 

Poço de José de Moura. 

 

24.4.5. A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera 

direito à indenização. 

 

24.4.6. A habilitação plena da organização da sociedade civil não implica 

relação de obrigatoriedade para formalização de parceria, contudo, havendo 

a celebração, será obedecida a ordem de classificação no presente 

Chamamento Público, conforme resultado final homologado pelo CMDCA/ 

Poço de José de Moura e publicado no Diário Oficial do Município de Poço 

de José de Moura. 

 

24.7. Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os 

princípios de moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e 

eficiência. 

 

24.8. As questões não previstas neste edital serão decididas pela Comissão 

de Seleção, ad referendum da Plenária do Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CMDCA. 

 

24.9. O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – 

CMDCA/Poço de José de Moura não se responsabiliza por quaisquer 

incorreções e/ou problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos (e-

mail) fornecidos. 

 

24.10. O presente Edital, seus anexos, bem como as decisões e 

comunicações relativas a ele, serão divulgados em página do sítio eletrônico 

oficial do Município de Poço de José de Moura - PB na internet 

(http://pocodejosedemoura.pb.gov.br/), sendo de responsabilidade das 

OSC’s acompanhar todas as fases do processo. 

 

24.11. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do 

Chamamento Público. 

 

24.11.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade 

das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da OSC e a 

comunicação do fato às autoridades. 

 

 

 

 

http://pocodejosedemoura.pb.gov.br/


Poço de José de Moura, 18 de maio de 2020. 

 

 

 

DANIEL ANDRADE DA SILVA 

PRESIDENTE DO CMDCA 

  



ANEXO I 

 

Inserir cabeçalho da OSC 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. DADOS: 

1.1 Identificação da entidade responsável pelo projeto: 

 

Razão social: 

Nome Fantasia: 

CNPJ: 

 

1.2 Endereço e dados de contato da entidade que será responsável pela 

execução do projeto: 

 

Rua: nº. 

Bairro: CEP: 

Cidade: 

Telefone:    Celular: 

Email: 

 

1.3 Dados do Presidente/responsável institucional: 

 

Nome Completo: 

CPF: RG: 

Rua: nº. 

Bairro: Complemento: 

Cidade: CEP: 

Telefone:     Celular: 

Email: 

Cargo: 

Período de mandato da diretoria:________________________________________ 

 

2. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO DA OSC 

 

Descrever o objetivo da OSC, as principais atividades executadas, público 

atendido, região de atuação, dentre outras informações. 

 

3. CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL 

 

Citar os recursos humanos da OSC, materiais compatíveis e instalações 

disponíveis para execução do objetivo e alcance das metas propostas. 

 



4. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 

 

4.1. Título do 

Projeto:_______________________________________________________ 

 

4.2. Período da execução do projeto: 

Início da execução: ________________ Término da execução:________________ 

 

4.3. O projeto proposto: 

( ) refere-se a uma ação que ainda não foi iniciada 

( )refere-se a uma ação que já está em andamento. Data que iniciou: 

___/____/_____. 

 

4.4. Eixo do projeto: 

Citar o eixo de acordo com a cláusula 1 do Edital 

 

4.5. Objetivo do projeto: 

Descrever de forma clara e objetiva o que se pretende com o desenvolvimento 

do projeto. 

 

4.6. Justificativa do projeto: 

 

Descrição da realidade do território e o “nexo” entre esta realidade e o 

objetivo do projeto proposto, fundamentando a pertinência e relevância do 

projeto como resposta a um problema ou necessidade identificada, visando 

transformar a realidade das crianças, adolescentes e os outros públicos 

(familiares, profissionais, etc. 

 

5. ARTICULAÇÃO COM O SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DE 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES – SGD. 

Explicitar, de maneira sucinta, a ligação do projeto com os programas e ações 

governamentais e com o SGD. 

 

6. QUANTIDADE TOTAL ESTIMADA DE BENEFICIÁRIOS. 

Público alvo direto    Total de atendimentos 

Criança (0 a 12 anos) 

Adolescentes (13 a 17 anos) 

 

Público alvo indireto    Total de atendimentos 

Família 

Outros 

 

Total de atendimentos 



 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO. 

METAS 

AÇÕES, 

PERIODICIDADE 

E PRAZOS 

INDICADORES INÍCIO TÉRMINO 

     

 

Meta 01 

Meta 02 

Meta 03 

 

8. FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: 

Descrever a metodologia de execução de cada uma das metas previstas. 

Meta 01: 

Meta 02: 

Meta 03: 

 

 

9. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS. 

Indique como a OSC pretende acompanhar e monitorar os resultados das 

ações previstas (procedimentos e instrumentos de avaliação). 

 

10. INSTITUIÇÕES PARCEIRAS NO PROCESSO DE EXECUÇÃO DO 

PROJETO (SE FOR O CASO). 

 

Nº INSTITUIÇÕES APOIADORAS TIPO DE APOIO OU VÍNCULO 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

 

11. PLANO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA 

11.1. Indique no quadro abaixo os recursos humanos (serviços técnicos 

profissionais) necessários para execução do projeto. 

 



Escolaridade/Forma

ção 

Carga 

horária 

seman

al 

Período 

de 

contrataç

ão (meses) 

Tipo de 

Víncul

o* 

Remuneraç

ão R$ 

Carg

o 

      

      

 

TOTAL DOS RECURSOS 

 

*Incluir no quadro, todos os profissionais que prestarão serviços ao projeto, 

mesmo que parcialmente. Tipo de Vínculo exemplo: Voluntário, CLT, 

Contrato, Estágio, etc). 

 

11.2. Indique no quadro abaixo as outras despesas que serão necessárias 

para a execução do projeto. 

 

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS QUANT. 
VALOR 

UNIT. 
VALOR TOTAL 

RECURSOS MATERIAIS    

    

    

    

OUTRAS DESPESAS    

 

11.3. Síntese dos custos para execução do projeto. 

 

Atenção: Lance no quadro abaixo os totais indicados nos quadros anteriores 

 

ITENS DE DESPESA VALOR EM R$ 

TOTAL COM RECURSOS HUMANOS  

TOTAL COM RECURSOS MATERIAIS  

TOTAL COM OUTRAS DESPESAS  

TOTAL GERAL SOLICITADO AO 

FMDCA  

 

ORIENTAÇÕES FINAIS: 

 

1. Colocar logomarca da entidade acima das páginas, e caso não haja, 

criar um cabeçalho com nome da entidade, CNPJ e endereço; 

 



2. Rubricar todas as páginas e assinar a última, devendo ser a mesma 

assinatura do responsável, que consta nos dados cadastrais; 

 

3. Planejar todas as despesas que podem ocorrer ao longo da parceria e 

detalhar os gastos na descrição das despesas. 

  



ANEXO II 

 

 

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. 001./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. 

 

 

 

 

Poço de José de Moura - PB, de de 2020. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 



ANEXO III 

 

Inserir cabeçalho da entidade 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil 

_______________________, CNPJ:____________________,  bem  como  nossos  

dirigentes,  não  se  enquadram  nos  motivos  de impedimento do Art. 39 da 

Lei Federal 13.019/2014. 

 

Art. 39 - Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 

prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 

I- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional; 

II- esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 

III- tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, 

ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da 

mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 

colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos 

respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; IV - 

tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos 

últimos cinco anos, exceto se: (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 

2015) 

 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo; V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, 

pelo período que durar a penalidade a) suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração; b) declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

 

c) 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; 

 



d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 

que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou 

a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade 

civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II. 

 

VI - 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; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

 

a) 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; 

 

b) b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício 

de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 

inabilitação; 

 

c) 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. 

 

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, é igualmente vedada a transferência de 

novos recursos no âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos 

de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao 

erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada 

autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração 

pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

 

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o 

impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento 

do dano ao erário, pelo qual seja responsável a organização da sociedade 

civil ou seu dirigente. 

 

§ 3o (Revogado). 

 

§ 4o Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, não serão 

considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela 

administração pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a 

organização da sociedade civil estiver em situação regular no parcelamento. 



 

§ 5o A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de 

parcerias com entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas 

pelas autoridades referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma 

pessoa figure no termo de colaboração, no TERMO DE COLABORAÇÃO ou 

no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador 

público. 

 

§ 6o Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos 

de direitos e de políticas públicas. 

 

 

Poço de José de Moura, _____ de ____________ de 2020. 

 

 

______________________________________________________ 

 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

  



ANEXO IV 

 

Inserir cabeçalho da entidade 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

A Organização da Sociedade Civil __________________________________,

 CNPJ: ________________ compromete-se a: 

 

I - Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, 

servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração 

Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; II - 

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 Municipal; 

 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração 

Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 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. 

 

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. Não são 

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas. 

 

Por ser verdade, firmo a presente e encaminho relação nominal atualizada 

dos dirigentes da entidade: 

 

Poço de José de Moura – PB. _______ de _________ de 2020. 



 

______________________________________________________ 

 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 

  



ANEXO V 

 

Inserir cabeçalho da entidade 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DA PRESTAÇÃODE CONTAS 

 

 

Atestamos, sob as penas da lei, que a Organização da Sociedade Civil 

_____________________________________, CNPJ: ____________________ encontra-

se devidamente regular  

quanto à prestação de contas referente a convênio, acordo de cooperação ou 

parceria celebrada com o Município de Poço de José de Moura – PB. 

 

 

 

Poço de José de Moura - PB, _________ de_________ de 2020. 

 

 

 

_______________________________________________ 

 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 


