DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO
Instituído pela Lei Municipal Nº 1.607/2017, de 02 de fevereiro de 2017

Sobral - Ceará, segunda-feira, 26 de junho de 2017
PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
LEI Nº 1628 DE 24 DE MAIO DE 2017. INSTITUI O DIA 24 DE MAIO
COMO O DIA DO CIGANO, NA CIDADE DE SOBRAL. A CÂMARA
MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e
promulga a seguinte Lei: Art. 1º. Fica instituído dia 24 de maio como o dia
do Cigano na Cidade de Sobral. Parágrafo Único. Este evento integrará o
calendário Oficial do Município de Sobral e deverá ser exaltado no dia 24
de maio de cada ano. Art. 2º. O objetivo desta data integrar o calendário
municipal é a valorização da cultura cigana, sabendo que existem famílias
ciganas que residem em Sobral. Art. 3º. Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MINICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, EM 24 DE
MAIO DE 2017. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.
LEI Nº 1629 DE 05 DE JUNHO DE 2017. DENOMINA
OFICIALMENTE DE FRANCISCO JOSÉ DE SOUSA FILHO (NENÉM
DO ZÉ SOUSA) O ESPAÇO CULTURAL CONHECIDO COMO
CALÇADÃO DO DNOCS NO DISTRITO DE JAIBARAS, SOBRALCE. A CÂMARA MUNICIPAL DE SOBRAL aprovou e o Prefeito
Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei: Art. 1º. Fica denominado
oficialmente de Francisco José de Sousa Filho (Neném do Zé Sousa) o
espaço cultural conhecido como Calçadão do DNOCS no distrito de
Jaibaras, Sobral-CE. Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua
publicação, revogadas as disposições em contrário. PAÇO MINICIPAL
PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, EM 05 DE
JUNHO DE 2017. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.
LEI Nº 1630 DE 05 DE JUNHO DE 2017. FICA DENOMINADO
OFICIALMENTE DE OSVALDO BEZERRA DE ARRUDA,
(ARRUDÃO) O MINIESTÁDIO NO SÍTIO SÃO FRANCISCO,
DISTRITO DE JORDÃO, SOBRAL-CE. A CÂMARA MUNICIPAL DE
SOBRAL aprovou e o Prefeito Municipal sanciona e promulga a seguinte
Lei: Art. 1º. Fica denominado oficialmente de Osvaldo Bezerra de Arruda,
(Arrudão) o miniestádio no Sítio São Francisco, distrito de Jordão, SobralCE. Art. 2º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário. PAÇO MINICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, EM 05 DE JUNHO DE 2017.
IVO FERREIRA GOMES - Prefeito Municipal.

GABINETE DO PREFEITO
ATO Nº 457/2017 – GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o
Artigo 66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei
Municipal N° 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE nomear
FRANCISCO FELIPE NASCIMENTO MENDES, para exercer o cargo de
provimento em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO III, Simbologia
DAS-3, da ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, da estrutura
administrativa do GABINETE DO PREFEITO, a partir do dia 15 de junho
de 2017. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 22 de junho de 2017. IVO FERREIRA GOMES Prefeito de Sobral - DAVID GABRIEL FERREIRA DUARTE - Chefe do
Gabinete do Prefeito.
ATO Nº 458/2017 – GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o
Artigo 66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei
Municipal N° 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE nomear
SAULUS OTAVIO RIBEIRO CORDEIRO, para o cargo de provimento
em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO III, Simbologia DAS-3, da
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO, da estrutura administrativa do
GABINETE DO PREFEITO, a partir do dia 15 de junho de 2017. PAÇO
MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA GOMES
JÚNIOR, em 22 de junho de 2017. IVO FERREIRA GOMES - Prefeito de
Sobral - DAVID GABRIEL FERREIRA DUARTE - Chefe do Gabinete do
Prefeito.
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ATO Nº 466/2017 – GABPREF - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE conceder, ao
servidor EUGENIO PARCELI SAMPAIO SILVEIRA, pertencente ao
GABINETE DO PREFEITO, a Gratificação por Trabalho Técnico
Relevante (GTTR), no valor de R$ 3.000,00, de previsto no artigo 54, da
Lei nº 1607, de 02 de fevereiro de 2017, a partir do dia 01 de junho de 2017.
Gabinete do Prefeito Municipal de Sobral, em 23 de junho de 2017. IVO
FERREIRA GOMES - Prefeito de Sobral.

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DA
TOMADA DE PREÇO Nº 006/2016 –SESA/CPL - CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu
Secretário Municipal da Saúde, o Sr. GERARDO CRISTINO FILHO.
CONTRATADO: EMPRESA SALINAS EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES LTDA-ME, representado por seu procurador o Sr.
RENAN CLAUDINO MELO. OBJETO: Acrescer os serviços
inicialmente contratados para a Contratação de Empresa Especializada
para execução da Conclusão da obra de Construção do Centro de Saúde da
Família do bairro Estação, no Município de Sobral, tendo em vista que os
mesmos não constavam da planilha originária, de acordo com as
especificações constantes na planilha de medição do aditivo, que fica
fazendo parte integrante deste termo e a fim de atender a correta execução
da obra: 1 – SERVIÇOS PRELIMINARES – 2 – MOVIMENTO DE
TERRA – 3 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS – 4 – ESQUADRIAS E
FERRAGENS – 5 – COBERTURA– 6 – REVESTIMENTO – 7 – PISOS –
8 – INSTALAÇOES HIDROSANITÁRIAS – 9 – LOUÇAS E METAIS –
10 – INSTALAÇÃO ELÉTRICAS, TELEFONIA, LÓGICA, SOM E
SISTEMAS DE CONTROLE. MODALIDADE: Concorrência Pública Nº
015/2015-SESA/CPL. VALOR: R$ 59.211,21 (Cinquenta e nove mil,
duzentos e onze reais e vinte e um centavos). DATA: 20 de junho de 2017.
EXTRATO DO SÉTIMO ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA
DE PREÇO Nº 012/2013 –SESA/CPL - CONTRATANTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL, representado por seu
Secretário Municipal da Saúde, o Sr. GERARDO CRISTINO FILHO.
CONTRATADO: EMPRESA SÃO JORGE CONSTRUÇÕES LTDA,
representado por seu procurador o Sr. IGOR LUCETTI SOUSA. OBJETO:
Acrescer os serviços inicialmente contratados para a Contratação de
Empresa Especializada para execução da obra de construção do Centro de
Saúde da Família do distrito de Caioca, no Município de Sobral, tendo em
vista que os mesmos não constavam da planilha originária, de acordo com
as especificações constantes na planilha de medição do aditivo, que fica
fazendo parte integrante deste termo e a fim de atender a correta execução
da obra: ITEM 03 – FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS – ITEM 3.5: Forma
plana chapa compensada resinada, Esp=10mm, UTIL.3 – ITEM 04 –
PAREDES E PAINÉIS – ITEM 4.5: Fachada de vidro temperado de 10mm
fixado com spider glass – ITEM 4.7 – Rasgo em alvenaria p/tubulações
D=15 a 25mm (1/2” a 1”) – ITEM 05 – ESQUADRIAS E FERRAGENS –
ITEM 5.12 – Revestimento de fórmica em esquadrias ou móveis – ITEM
5.21 – Porta tipo Paraná )0,80x2,10m) – ITEM 08 – REVESTIMENTOS –
ITEM 8.15 – Cerâmica esmaltada c/ arg. Pré-fabricada até 10x1cm (100m²)
– decorativa p/parede – ITEM 8.16 – Rejuntamento c/arg. Pré-fabricada,
junta até 2mm cerâmica até 10x10cm (100m²) – decorativa parede piso –
ITEM 09 – PISOS – ITEM 9.9 – Peitoril de granito L=15cm – ITEM 10 –
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS – ITEM 10.5 – Joelho 90 PVC
Sold./Rosca D=25mmx3/4” – ITEM 10.7 – Tubo PVC Sold. Marrom
D=25mm (3/4””) – ITEM 11 – LOUÇAS E METAIS – ITEM 11.15 – Pia de
Aço Inox (2,20x0,60)M c/1 Cuba e acessórios – ITEM 11.21 – Bancada de
granito cinza E=2cm – ITEM 12 – INST. ELÉTRICAS, TELEFONIA,
LÓGICA, SOM E SISTEMAS DE CONTROLE – 12.37 – Ponto lógico
material e execução – ITEM 12.38 – Ponto elétrico material e execução.
VALOR: R$ 35.939,27 (Trinta e cinco mil, novecentos e trinta e nove reais
e vinte e sete centavos). DATA: 20 de junho de 2017.
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SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE,
ESPORTE E LAZER
EXTRATO DE ADITIVO AO CONTRATO N° 088/2016 – SECJEL CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sobral, por intermédio da
Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer. CONTRATADA: GRK
CONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI. OBJETO: O segundo termo
aditivo tem como objeto a SUPRESSÃO de 7,05% do valor do contrato
firmado entre as partes em 01/12/2016, cujo objeto a 2ª fase do restauro da
Catedral de Sobral, altares e bens agregados vislumbrando a recuperação,
restauro das decorações originais ( altares, imagens e outros elementos
decorativos) que precisam urgentemente de atenção quanto ao seu estado
de conservação. DO VALOR DO CONTRATO APÓS A SUPRESSÃO: O
valor global do contrato, após a supressão, é de R$ 1.719.820,24. DATA: 24
de Maio de 2017. SIGNATÁRIOS: Igor José Araújo Bezerra – Contratante
e Gustavo Alvez Gonçalves – Contratado.
ATO Nº 347/2017 – SECJEL - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe o
Artigo 66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c o disposto na Lei
Municipal N° 1.607 de 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE nomear os
servidores relacionados no Anexo Único deste Ato, para exercerem o cargo
de provimento em comissão, integrantes da estrutura administrativa da
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, a
partir de 02 de maio de 2017. PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ
EUCLIDES FERREIRA GOMES JÚNIOR, em 19 de maio de 2017. IVO
FERREIRA GOMES - Prefeito de Sobral - IGOR JOSÉ ARAÚJO
BEZERRA - Secretário da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer.
ANEXO ÚNICO DO ATO Nº 347/2017 – SECJEL
ESTRUTURA

CARGO

SIMBOLOGIA

NOME

COORDENADOR

DNS-2

ARTHUR KENNEDY ARAGÃO PAIVA

GERENTE

DNS-3

SIMONE RODRIGUES PASSOS

COORDENADOR

DNS-2

CARLOS AUGUSTO FORTES MOLEDO

COORDENADOR

DNS-2

RAFAEL DE OLIVEIRA MOREIRA

GERENTE

DNS-3

IGOR CARNEIRO GOMES

DAS-1

EREMILDA ALVES RODRIGUES

DNS-3

KARLOS PATRICK DE PAULA SOUSA

COORDENADORIA DE CULTURA

COORDENADORIA
ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
COORDENADORIA DE ESPORTE
E LAZER

Célula de Esporte Inclusivo

COORDENADORIA DA
JUVENTUDE

Célula de Pesquisa, Inovação e

DIRETOR DE
EQUIPAMENTO

GERENTE

Monitoramento

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

ATO Nº 361/2017- SECJEL - O PREFEITO MUNICIPAL DE
SOBRAL, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que dispõe
o Artigo 66, Inciso II da Lei Orgânica do Município, c/c a Lei Municipal

N° 1607/2017 de 02 de fevereiro de 2017, RESOLVE nomear
ALBANEZA BELCHIOR AGUIAR, para ocupar o cargo de provimento
em comissão de ASSISTENTE TÉCNICO II, Simbologia DAS-2, da
estrutura administrativa da SECRETÁRIA DA CULTURA,
JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, a partir de 25 de maio de 2017.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOSÉ EUCLIDES FERREIRA
GOMES JÚNIOR, em 25 de maio de 2017. IVO FERREIRA GOMES Prefeito de Sobral - IGOR JOSÉ ARAÚJO BEZERRA - Secretário da
Cultura, Juventude, Esporte e Lazer.

CENTRAL DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA
DE SOBRAL
EXTRATO DE ADENDO 01 DE LICITACAO - ESTADO DO
CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – ADENDO 01
DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2017 (BB 674905)
Aviso de Licitação – Central de Licitação. Nova Data de Abertura:
11/07/2017, às 09:00 h OBJETO: AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE
AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL – AASI, DESTINADOS
AO SERVIÇO DE ATENÇÃO À SAÚDE AUDITIVA DO MUNICÍPIO
DE SOBRAL,Valor do Edital: Gratuito. INFORMAÇÕES: Site:
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
26/06/2017. A Pregoeira – Silvana Maria Paiva Carneiro.
EXTRATO DE LICITACAO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 046/2017 Aviso de Licitação – Central de Licitações.
Data de Abertura: 10/07/2017, às 09:00 h OBJETO: Contratação de
empresa especializada em exames de Espirometria, destinados aos
pacientes residentes ao Município de Sobral, atendidos pelos Serviços de
Apoio ao Cidadão Sobralense - SACS. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE –
LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 26/06/2017. O Pregoeiro – Ricardo
Barroso Castelo Branco.
EXTRATO DE LICITACAO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL – EDITAL DO PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 024/2017 (BB 677179) Aviso de Licitação – Central
de Licitações. Data de Abertura: 10/07/2017, às 14:00 h OBJETO:
Aquisição de uma impressora (plotter) destinada a atender a demanda da
Secretaria do Urbanismo e Meio Ambiente do Município de Sobral.
Va l o r d o E d i t a l : G r a t u i t o . I N F O R M A Ç Õ E S : S i t e :
www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE – LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de
Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88) 3677-1157 e 1254, Sobral-CE,
26/06/2017. O Pregoeiro – Ricardo Barroso Castelo Branco.
EXTRATO DE LICITACAO - ESTADO DO CEARÁPREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL –EDITAL DO PREGÃO
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PRESENCIAL Nº 047/2017 Aviso de Licitação – Central de Licitação.
Data de Abertura: 12/07/2017, às 09:00 h OBJETO: CONTRATAÇÃO
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE
CONJUNTOS MOTOBOMBAS SUBMERSÍVEIS PARA O
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO DISTRITO DE
JAIBARAS, NO MUNICÍPIO DE SOBRAL. Valor do Edital: Gratuito.
INFORMAÇÕES: Site: www.sobral.ce.gov.br, (ACESSE –
LICITAÇÕES) e à Rua Viriato de Medeiros, 1.250, 4º andar. Fone: (88)
3677-1157 e 1254, Sobral-CE, 26/06/2017. A Pregoeira – Silvana Maria
Paiva Carneiro.

SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E
SERVIÇOS PÚBLICOS
CONVÊNIO N° 002/2017 - SECOMP - QUE ENTRE SI CELEBRAM
O MUNICÍPIO DE SOBRAL E O MUNICÍPIO DE MERUOCA, NA
FORMA ADIANTE INDICADA. O MUNICÍPIO DE SOBRAL,
Estado do Ceará, pessoa jurídica de direito público interno, com sede
administrativa na Rua Viriato de Medeiros, 1250, Centro, inscrito no
CNPJ/MF sob o nº 07.598.634/0001-37, doravante denominado
CONCEDENTE, com base no Parágrafo único do Art.3° da Lei n° 572
de 10 de fevereiro de 2005, representado pelo Secretário de Obras,
Mobilidade e Serviços Públicos, Sr. David Machado Bastos, brasileiro,
engenheiro civil, casado, residente e domiciliado em Sobral, sob o
arrimo do art. 66, inciso XII da Lei Orgânica Municipal, e por outro lado,
o MUNICÍPIO DE MERUOCA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 07.598.634/0001-37, com sede
administrativa na Rua Pedro Sampaio, nº 385, bairro Divino Salvador,
em Meruoca/CE, doravante denominado CONVENENTE, representado
por seu Prefeito Municipal, o Sr. FRANCISCO ANTONIO FONTELES,
brasileiro, casado, residente e domiciliado em Meruoca, celebram entre
si o presente Convênio explicito nas cláusulas a seguir aludidas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO O presente Convênio tem por
objetivo o recebimento, no máximo, de 121 (cento e vinte e uma)
toneladas por mês de resíduos sólidos recebidos no Aterro Sanitário do
MUNICÍPIO DE SOBRAL, enviados pelo MUNICÍPIO DE
MERUOCA. CLÁUSULA SEGUNDA – DAS COMPETÊNCIAS I DO CONCEDENTE: A responsabilidade será a disposição final dos
resíduos sólidos urbanos produzidos no MUNICÍPIO DE MERUOCA
no aterro Sanitário do MUNICÍPIO DE SOBRAL. II - DO
CONVENENTE: Repassar ao MUNICÍPO DE SOBRAL o valor mensal
de R$ 6.554,57 (seis mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta e sete centavos), correspondentes ao recebimento de
disposição final dos resíduos sólidos, de acordo com a natureza e as
características dos resíduos e de forma compatível com a saúde pública e
a proteção do meio ambiente, ao preço unitário de R$ 54,17 (cinquenta e
quatro reais e dezessete centavos) por tonelada de resíduos sólidos
recebidos no aterro sanitário do MUNICÍPIO DE SOBRAL. O
pagamento será realizado através de transferência bancária junto à conta
de titularidade do MUNICÍPIO DE SOBRAL, qual seja: AGÊNCIA Nº
0554-1, OPERAÇÃO Nº 006, CONTA CORRENTE Nº 1321-0, CAIXA
ECONÔMICA FEDERAL (CNPJ 07.598.634/0001-37). Os valores
fixados por este convênio serão revistos anualmente pelos índices
oficialmente adotados pela Administração Pública Municipal. Compete
exclusivamente ao MUNICÍPIO DE MERUOCA o transporte dos
resíduos sólidos no trajeto de Meruoca para o aterro sanitário do
MUNICÍPIO DE SOBRAL. CLÁUSULA TERCEIRA – DA
VIGÊNCIA Este instrumento pactuante terá vigência de 12 (doze) meses
a partir da data da sua assinatura. CLÁUSULA QUARTA – DAS
DISPOSIÇÕES FINAIS O presente Convênio poderá ser denunciado
por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito,
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por
descumprimento das normas estabelecidas na legislação vigente, por
inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela
superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou
formalmente inexequível. CLÁUSULA QUINTA – DO FORO Os
convenentes elegem o foro da Comarca de Sobral, Estado do Ceará, para
dirimir as questões oriundas da execução ou interpretação deste
Convênio, podendo os casos omissos serem resolvidos de comum
acordo pelas partes conveniadas. Portanto, ficam consideradas justas e
acordadas as cláusulas acima acordadas pelas partes conveniadas, as
quais firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de idêntico teor e
forma, na presença das testemunhas signatárias, Sobral-CE, 09 de junho
de 2017. MUNICÍPIO DE SOBRAL - DAVID MACHADO BASTOS SECRETÁRIO DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS
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PÚBLICOS - CONTRATANTE - MUNICÍPIO DE MERUOCA FRANCISCO ANTONIO FONTELES - PREFEITO MUNICIPAL CONTRATADO.

SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS,
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017 –
SDHAS/CMDCA - A Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e
Assistência Social do Município de Sobral, por intermédio do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, através do Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e e do Adolescente, com esteio na Lei
nº 13.019, de 31 de julho de 2014, torna público o presente Edital de
Chamamento Público visando à seleção de organização da sociedade
civil interessada em celebrar termo de fomento que tenha por objeto a
execução de projeto que contribuam para a garantia dos direitos das
crianças e dos adolescentes, em conformidade com a Lei Federal nº
8.069/1990. 1.PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO
PÚBLICO 1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a
seleção de projeto para ser encaminhado para a seleção a ser realizada
pela Fundação Itaú Social, seguindo os termos Edital de Apoio aos
Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2017 e
caso seja escolhida, realizar-se-á, a critério da administração pública,
posterior celebração de parceria com o município de Sobral, através da
Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social, com a
interveniência do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do
Adolescente, através do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente, por meio da formalização de termo de fomento, para a
consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a
transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil
(OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 1.2. O
procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de
2014 e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas
neste Edital. 1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a
ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a
celebração do termo de fomento. 2.OBJETO DO TERMO DE
FOMENTO 2.1. O termo de fomento terá por objeto a concessão de
apoio da administração pública municipal, por meio de projeto a ser
submetido à seleção da Fundação Itaú Social, nos termos do Edital de
Apoio aos Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente
– 2017 da Fundação Itaú Social, para a execução de projeto que tenha
como finalidade contribuir para que as políticas, serviços, programas ou
projetos priorizados pelos Conselhos em atendimento ao fortalecimento
dos direitos da criança e do adolescente. 2.2. Os projetos que serão
submetidos ao processo de seleção deste chamamento público deverão
observar as modalidades de propostas previstas no tópico 03 (três) do
Edital de Apoio aos Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente – 2017 da Fundação Itaú Social, o qual pode ser obtido no
site https://www.fundacaoitausocial.org.br/ 2.3. O apoio mencionado no
tópico anterior somente será realizado caso o projeto escolhido por meio
deste chamamento público seja selecionado pela Fundação Itaú Social,
nos termos do Edital de Apoio aos Conselhos e Fundos dos Direitos da
Criança e do Adolescente – 2017. 2.2. Objetivos específicos da parceria:
a) Redução e prevenção de violências e violações de direitos contra
crianças e adolescentes; b) Fortalecimento da capacidade dos sistemas
de atendimento locais para implementar ações articuladas e efetivas de
proteção e promoção dos direitos das crianças e adolescentes. 3.
JUSTIFICATIVA A Constituição Federal do Brasil estabelece em seu
artigo 227 ser dever da familia, da sociedade e do Estado assegurar às
crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida, à
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à
cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária, além de coloca-los a salvo de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Nesse
sentido, o Estatuto da Criança e do Adolescente define como
responsabilidade dos municípios e do Distrito Federal, em cooperação
com a União e com os Estados, a implementação de políticas locais de
proteção integral das crianças e adolescentes, sendo que a proposição e o
controle do processo de execução dessas políticas são atribuições dos
Conselhos de Direitos – órgãos paritários, compostos por representantes
do governo e da sociedade civil. Dessa forma, observando a prioridade
fixada pelo ordenamento jurídico, a Fundação Itaú Social publicou o
Edital de Apoio aos Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do
Adolescente – 2017 como forma de selecionar projetos para que seja
realizado repasse de verbas para o Fundo Municipal dos Direitos da
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Criança e do Adolescentes. Nos termos do Edital da Fundação do Itaú
Social, os projetos devem ser encaminhados pelos Conselhos de Direito
da Criança e do Adolescente. Assim, como forma de garantir o exercício
de uma gestão pública democrática, a participação social, o
fortalecimento da sociedade civil, a transparência na aplicação dos
recursos públicos, os princípios da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e eficácia é
que se justifica a realização do presente Chamamento Público.
Imperioso ressaltar que os projetos que serão submetidos a presente
seleção deverão seguir as regras estabelecidas no Edital de Apoio aos
Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2017 da
Fundação Itaú Social, uma vez que o projeto vencedor neste
Chamamento Público será submetido a apreciação da Fundação Itaú
Social. Tendo em vista a necessidade de aprimorar ainda mais as
políticas públicas locais voltadas para crianças e adolescentes é
necessário que a entidade da sociedade civil esteja sediada no município
de Sobral com representação atuante e devidamente cadastrada e que o
projeto seja desenvolvido nos limites do município de Sobral. 4.
PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 4.1. Poderão
participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou
“c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de
14 de dezembro de 2015): 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 patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas
atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva; 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. 4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as
seguintes exigências: a)estar habilitada no Sistema de Gestão de
Convênios e Contratos de Repasse – SICONV, no endereço eletrônico
<www.convenios.gov.br>; e b)declarar, conforme modelo constante no
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e
concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem
como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.
4.3. Não é permitida a atuação em rede. 5. REQUISITOS E
IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
FOMENTO 5.1. Para a celebração do termo de fomento, 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, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso
III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º,
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, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta
exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art.
33, §§ 2º e 3º, 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, caput, 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, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de
2014); e)possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do
objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1
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(um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de
trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de
2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014);
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 II – 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, caput, inciso V, alínea
“c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014) g)deter capacidade técnica e
operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas. 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, caput, inciso V, alínea “c” e
§5º, da Lei nº 13.019, de 2014); h)apresentar certidões de regularidade
fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e
trabalhista (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
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, caput, 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 III
– Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput,
incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 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,
caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 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); 5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de fomento 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); 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, em seu quadro de dirigentes, membro de
Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública federal, 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, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei
nº 13.019, de 2014); 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 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); 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); ou 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; 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
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VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 6.1.A
Comissão de Seleção será composta todos os membros do Conselho
Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, uma vez que o projeto
será financiado com recursos de fundos específicos (art. 27, §1º, da Lei nº
13.019, de 2014, 6.2.Deverá se declarar impedido membro da Comissão
de Seleção 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 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 6.3. A
declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não
obsta a continuidade do processo de seleção. Configurado o
impedimento, o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente
procederá o presente Chamamento Público com os membros
desimpedidos. 6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção
poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja
membro desse colegiado. 6.5. A Comissão de Seleção 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 FASE DE SELEÇÃO 7.1.A fase de seleção
observará as seguintes etapas:
Tabela 1
ETAPA

Datas

1

Publicação do Edital de Chamamento Público.

26/06/2017

2

Envio das propostas pelas OSCs.

27/06/2017
27/07/2017

3

7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes
informações: a) regras estabelecidas no Edital de Apoio aos Conselhos e
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2017 da Fundação
Itaú Social. 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 para o cumprimento das
metas; e d)o valor global. 7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação
das propostas pela Comissão de Seleção. 7.5.1. Nesta etapa, 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 pelo Comissão de Seleção, que terá
total independência técnica para exercer seu julgamento. 7.5.2. A
Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para
conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado
preliminar do processo de seleção. 7.5.3. As propostas deverão conter
informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na
Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo V – Diretrizes para
Elaboração da Proposta e do Plano de Trabalho. 7.5.4. A avaliação
individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no quadro a seguir:
Tabela 2
Critérios de

DESCRIÇÃO DA ETAPA

Divulgação do resultado preliminar.

5

Interposição de recursos contra o resultado 31/07/2017
preliminar.

6

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

7

. Homologação e publicação do resultado 02/08/2017
definitivo da fase de seleção, com divulgação das
decisões recursais proferidas (se houver).

Metodologia de Pontuação

Pontuação
Máxima
por Item

Julgamento

a

Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 28/07/2017
Comissão de Seleção – Conselho Municipal de
Direitos da Criança e do Adolescentes.

4
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28/07/2017

01/08/2017

7.2.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 exigível apenas da(s) OSC(s)
selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº
13.019, de 2014. 7.3.Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento
Público. 7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio
eletrônico oficial do(a) da administração pública municipal e no
impresso oficial do município de Sobral no dia 26 de junho de 2017. 7.4.
Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 7.4.1. As propostas serão
apresentadas pelas OSCs ao Conselho Municipal de Direitos da Criança
e do Adolescente a partir do dia 27 de junho de 2017 até 27 de agosto de
2017. 7.4.2. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope
fechado e com identificação da instituição proponente e meios de
contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público
nº01/2017 – CMDCA/SHDAS”, e entregues pessoalmente para a
Secretaria do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente do município de Sobral. 7.4.3. Na hipótese do subitem
anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada
pelo representante legal da OSC proponente. Também deve ser entregue
uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta, devendo ser
obedecidos os critérios definidos no Edital de Apoio aos Conselhos e
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2017 da Fundação
Itaú Social. 7.4.4.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
administração pública municipal. 7.4.5. Cada OSC poderá apresentar
apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta
dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada
conforme item 7.4.2. deste Edital. 7.4.6.Observado o disposto no 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 pontos)
atendimento

4,0

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

2,0

- O não atendimento
insatisfatório (0,0).

ou

o

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

- Grau pleno de adequação (2,0)

(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)

(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).

(E) Obediência aos
requisitos
estabelecidos no
Edital de Apoio aos
Conselhos e Fundos
dos Direitos da
Criança e do
Adolescente – 2017 da
Fundação Itaú Social

- Grau satisfatório de adequação (1,0)

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica a eliminação da proposta, por força do
caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014, c/c art.
9º, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016.

- Grau satisfatório da descrição (1,0)
- O não atendimento
insatisfatório (0,0).

ou

o

atendimento

2,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica eliminação da proposta, por força do art.
16, §2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016.

- Grau satisfatório
operacional (1,0).

de

capacidade

técnico-

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

2,0

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério
implica eliminação da proposta, por falta de
capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33,
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de
2014).

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

Pontuação Máxima Global

ou

o

atendimento

4,0

14,0
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7.5.5.A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao
critério de julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta,
podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a
instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes,
inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 7.5.6. 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. 7.5.7. Serão eliminadas aquelas propostas: a) cuja
pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; b) que recebam nota “zero”
nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E); ou ainda que não
contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade
objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 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 este Edital e com o Edital de Apoio aos Conselhos e
Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente – 2017 da Fundação Itaú
Social; 7.5.8.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. 7.5.9. 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 (E), (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. 7.6. Etapa 4:
Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o
resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial do(a)
da administração pública municipal e no impresso oficial do município.
7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.
Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo
de seleção. 7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o
resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no dia
31/08/2017, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será
conhecido recurso interposto fora do prazo. 7.7.2. Os recursos serão
apresentados por meio impresso e serão entregues ao Conselho Municipal
da Criança e do Adolescente. 7.7.3. É assegurado aos participantes obter
cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses,
preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos
custos. 7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 7.8.1.
Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 7.8.2. Recebido o
recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão com as
informações necessárias à decisão final. 7.8.3. A decisão final do recurso,
devidamente motivada, deverá ser proferida no 01/08/2017. 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. 7.8.4.O
acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos
insuscetíveis de aproveitamento. 7.9. Etapa 7: Homologação e publicação
do resultado definitivo da fase de seleção. A administração pública
municipal e o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente
deverão homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial o resultado
definitivo do processo de seleção. 7.9.1. A homologação não gera direito
para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de
2014). 8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 8.1. A fase de celebração
observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:
Tabela 3
ETAPA

DESCRIÇÃO DA 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.

2

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de
trabalho.

3

Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
necessário.

4

Parecer de órgão técnico, jurídico e assinatura do termo de fomento.

5

Publicação do extrato do termo de fomento no impresso oficial do
município.
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8.2. 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. Para a celebração da parceria, a administração pública
municipal convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze)
dias corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho 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 nº 13.019, de 2014). 8.2.1. 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 nº
13.019, de 2014, observados os Anexos IV – Modelo de Plano de
Trabalho e V – Diretrizes para Elaboração da Proposta e do Plano de
Trabalho. 8.2.2. 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; 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. 8.2.3. A previsão
de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 8.2.2. 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 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. 8.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC
selecionada, no mesmo prazo acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá
comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput
do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do
caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses
que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão
verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 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, 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, 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; V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo
de Serviço - CRF/FGTS; VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- CNDT; VII - 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 III – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;
VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no
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endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de
locação; IX - 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; X - declaração do
representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras
condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou
adquirir com recursos da parceria, conforme Anexo II – Declaração
sobre Instalações e Condições Materiais; XI- declaração do
representante legal da OSC, conforme Anexo III – Declaração e Relação
dos Dirigentes da Entidade; e XII- declaração de contrapartida em bens e
serviços, quando couber, conforme Anexo VIII – Declaração de
Contrapartida. 8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas
com efeito de negativas, no caso das certidões previstas nos incisos IV, V
e VI logo acima. 8.2.6. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as
certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima que estiverem
vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis
eletronicamente. 8.2.7.O plano de trabalho e os documentos
comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa
serão apresentados pela OSC selecionada, por meio da ou pessoalmente
no endereço informado no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e
do Adolescente. 8.3. 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. Esta etapa consiste no
exame formal, a ser realizado pela administração pública, do
atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de
demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba,
ainda, a análise do plano de trabalho. 8.3.1. No momento da verificação
do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a
administração pública municipal deverá consultar o Cadastro de
Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o
SICONV, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, o Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores – SICAF, o Cadastro Informativo de Créditos não
Quitados do Setor Público Federal – CADIN, o Cadastro Nacional de
Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro Integrado de
Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON e o Cadastro
Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade
Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça –
CNJ, para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à
referida celebração. 8.3.2. A administração pública municipal examinará
o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso,
pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido
convocada. 8.3.3. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver
de acordo com as informações já apresentadas na proposta apresentada
pela OSC, observados os termos e as condições constantes neste Edital e
em seus anexos. Para tanto, a administração pública municipal poderá
solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho. 8.3.4.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. 8.3.5.
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. 8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização
de documentação, se necessário. 8.4.1. Caso se verifique irregularidade
formal nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a
celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua
situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não
celebração da parceria. 8.4.2. 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 corridos, contados da data de recebimento da solicitação
apresentada. 8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo
de fomento. 8.5.1.A celebração do instrumento de parceria dependerá da
adoção das providências impostas pela legislação regente, incluindo a
aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão
ou entidade pública municipal, as designações do gestor da parceria e da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação
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orçamentária para execução da parceria. 8.5.2. A aprovação do plano de
trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 8.5.3.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, sobretudo quanto ao cumprimento dos
requisitos e exigências previstos para celebração. 8.5.4. A OSC deverá
comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes,
quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 8.6.Etapa 5:
Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Oficial da União. O
termo de fomento 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). 9. PROGRAMAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO
DO OBJETO 9.1.Os créditos orçamentários necessários ao custeio de
despesas relativas ao presente Edital são provenientes da dotação
orçamentária nº 2303082430134225933503900. Ressalte-se que o
crédito orçamentário necessário ao custeio de despesas relativas ao
presente Edital são provenientes do repasse a ser realizado para o Fundo
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente pela Fundação Itaú
Social, caso a proposta escolhida neste chamamento público seja
selecionada pela Fundação Itaú Social. 9.2.O valor total de recursos
disponibilizados será conforme o repasse a ser eventualmente realizado
pela Fundação Itaú Social, caso a proposta escolhida neste chamamento
público seja selecionada pela Fundação Itaú Social. O valor teto será
definido conforme o repasse a ser realizado pela Fundação Itau Social,
caso a proposta enviada seja a escolhida. A dotação orçamentária será a
de nº 2303082430134225933503900. 9.5. O exato valor a ser repassado
será definido no termo de fomento, observada a proposta apresentada
pela OSC selecionada. 9.6. As liberações de recursos obedecerão ao
cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da
parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.7.Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral
efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o
instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos
incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, É
recomendável a leitura integral 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. 9.8. 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. 9.9. 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 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. 9.10. 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. 9.11. 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
dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse
financeiro. 10. CONTRAPARTIDA 10.1.Não será exigida qualquer
contrapartida da OSC selecionada. 11. DISPOSIÇÕES FINAIS 11.1. O
presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do(a)
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administração pública municipal e no impresso oficial do município,
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas,
contado da data de publicação do Edital. 11.2. O Conselho Municipal dos
Direitos da Criança e do Adolescente resolverá os casos omissos e as
situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições
legais e os princípios que regem a administração pública. 11.3. 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.
11.4.O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase
do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas 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. 11.5. A administração pública não
cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste
Chamamento Público. 11.6. 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. 11.7. O presente Edital terá vigência
de 06 (seis) meses a contar da data da homologação do resultado
definitivo. 11.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo
parte integrante: Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; Anexo
III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos
Dirigentes da Entidade; Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de
Impedimentos; Anexo V – Minuta do Termo de Fomento; e Sobral – CE,
26 de junho de 2017. Julio Cesar da Costa Alexandre - Secretário dos
Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social - Carmem Soares de
Sousa - Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do
Adolescente.
ANEXO I - DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]
está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de
Chamamento Público nº .../20... e em seus anexos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.
Local-UF, __ de __ de 20_. ... (Nome e Cargo do Representante Legal da
OSC).
ANEXO II - DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E
CONDIÇÕES MATERIAIS - Declaro, em conformidade com o art. 33,
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a [identificação
da organização da sociedade civil – OSC]: * dispõe de instalações e
outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou
projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU * pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as
condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. OU *
dispõe de instalações e outras condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda,
contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações
acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser
suprimida da versão final da declaração. Local-UF, __ de __ de 20_. ...
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC).
ANEXO III - DECLARAÇÃO 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, que: Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a)
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública municipal; ou (b) cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a
presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que
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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 que ocupa na OSC

Carteira de identidade, órgão
expedidor e CPF

Endereço residencial,
telefone e e-mail

* Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços,
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente
em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas
as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes
orçamentárias; * Não serão remunerados, a qualquer título, com os
recursos repassados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal; (b)
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública 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. Local-UF, __
de __ de 20_. ... (Nome e Cargo do Representante Legal da OSC).
ANEXO IV - DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE
IMPEDIMENTOS - Declaro para os devidos fins, que a [identificação da
organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014.
Nesse sentido, a citada entidade: * Está regularmente constituída ou, se
estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; * Não foi
omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; *
Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera
governamental na qual será celebrado o termo de fomento, estendendose a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
Observação: a presente vedação não se aplica às 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); * Não teve as contas rejeitadas pela
administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções
previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019,
de 2014; * Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de
suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com
a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública, suspensão temporária da participação em
chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo; * Não teve contas de parceria
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8
(oito) anos; e * Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas
relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por
falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função
de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável
por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. LocalUF, __ de __ de 20_. (Nome e Cargo do Representante Legal da OSC).
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE FORMENTO - TERMO DE
FOMENTO Nº __/__ QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SOBRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DOS DIREITOS
HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, POR
MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
DO ADOLESCENTE – FMDCA, COM A INTERVENIÊNCIA DO
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTES – CMDCA E OSC _, para o fim que nele se
especifica. O MUNICIPIO DE SOBRAL, pessoa jurídica de direito
público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 07.598.634/0001-37,
com sede na rua Viriato de Medeiros, nº 1250, Centro, nesta urbe,
através da SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS,
HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, por meio do FUNDO
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO
ADOLESCENTE – FMDCA, representado por seu Secretário, o Sr.
Julio Cesar da Costa Alexandre, brasileiro, casado, portador do RG nº
92004043822, inscrito no CPF/MF sob o nº 317.483.843-68,
domiciliado e residente na rua José Inácio, nº 284, Centro, Sobral,
Ceará, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL, o CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – CMDCA de SOBRAL/CE,
representado por sua Presidente, doravante denominado PRIMEIRO
INTERVENIENTE e a _, executor do objeto da parceria, doravante
denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC,
instituição inscrita no CNPJ/MF sob o nº _, com sede na rua _, neste
ato representada por _, celebram o presente TERMO DE FOMENTO,
explicitado nas cláusulas adiante aludidas e com fulcro no artigo 42 da
Lei Federal nº 13.019/2014 e demais dispositivos legais pertinentes.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 1.1 - O presente TERMO
DE FOMENTO, decorrente do Chamamento Público nº XXXX,
processo nº XXXXXX, tem por objeto financiar XXXXXXX,
conforme detalhado no Plano de Trabalho, ANEXO I. 1.2 - Não
poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela
respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 1.3 - É vedada a execução
de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou
indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização,
do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do
Estado; CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES 2.1 - São
obrigações dos Partícipes: I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
MUNICIPAL: a)repassar para a Organização da Sociedade Civil o
valor de XXXXX, conforme Plano de Trabalho, para a finalidade
exclusiva de desenvolver as atividades expostas no item 1.1 da
Cláusula Primeira deste Termo; b)emitir nota de empenho ou nota de
movimentação de crédito, contendo valor, data e classificação
funcional e econômica da despesa; c)acompanhar, orientar,
supervisionar, avaliar e fiscalizar, por meio da Comissão Permanente
de Monitoramento e Avaliação e do Gestor Permanente de Parcerias
da Secretaria dos Direitos Humanos, Habitação e Assistência Social,
as atividades desenvolvidas e a execução do objeto da presente
parceria, buscando o alcance dos seus fins; d)fornecer manuais
específicos de prestação de contas às organizações da sociedade civil
por ocasião da celebração das parcerias, visando a simplificação e a
racionalização dos procedimentos, informando previamente e
publicando em meios oficiais de comunicação às referidas
organizações eventuais alterações no seu conteúdo, nos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, art. 63, §1º, §2º e §3º; e)emitir relatório
técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação
da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil,
nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 59; f)realizar, nas
parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com
os beneficiários do 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, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art.
58, §2º; g)liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e
em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará
consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do
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termo de fomento, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 53;
h)promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do
objeto da parceria, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 58;
i)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, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as
obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades, nos
termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 35, §3º; j)viabilizar o
acompanhamento pela internet dos processos de liberação de
recursos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 50; k)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, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014,
art. 10; l)divulgar pela internet os meios de representação sobre a
aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria, nos termos da
Lei Federal nº 13.019/2014, art. 12; m)instaurar tomada de contas,
evidencias as situações descritas no art. 52 da Lei Federal nº
13.019/2014. II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a)cumprir a execução do plano de trabalho, em consonância com as
diretrizes técnicas, sociais e programáticas da Administração Pública
Municipal e enviar para a Comissão de Monitoramento e Avaliação
Permanente da SDHAS e para o Gestor Permanente de Parceria da
SDHAS a prestação de contas dos recursos repassados,
consubstanciadas através da necessária documentação
comprobatória, bem como relatório das atividades realizadas;
b)utilizar corretamente os recursos recebidos, que não poderão ser
destinados a quaisquer outros fins que não estejam estabelecidos no
objeto deste Termo e no Plano de Trabalho, sob pena de rescisão deste
instrumento e responsabilização civil e penal de seus dirigentes,
prepostos ou sucessores; c)manter escrituração contábil regular, nos
termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 33, IV; d)manter
escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos aos recursos
recebidos; e)prestar contas dos recursos recebidos por meio deste
termo de fomento, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 69;
f)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; g)manter e movimentar os recursos na conta bancária
especifica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
h)apresentar relatórios de execução físico financeira e prestar contas
dos recursos recebidos, assegurando à Administração Pública
Municipal as condições necessárias ao acompanhamento, à
supervisão, ao controle e à fiscalização da execução do objeto
pactuado, dando livre acesso, em qualquer tempo e lugar, a todos os
atos e fatos relacionados direta e indiretamente com o ajuste
pactuado, aos agentes da administração pública municipal, do
controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos
processos, aos documentos, às informações relacionadas a termos de
colaboração ou de fomento, bem como aos locais de execução do
respectivo objeto, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 42,
XV; i)manter em arquivo físico e digital, pelo prazo mínimo de dez
anos, contados da data de aprovação das contas do Município de
Sobral pelo Tribunal de Contas competente, relativas ao exercício do
Termo, todos os documentos pertinentes e necessários ao exame e
conferência da execução e pagamento da presente parceria, bem
como os registros contábeis, com a identificação do programa e desta
parceria, sob pena de responsabilização civil e/ou penal; j)restituir à
Administração Pública Municipal os valores transferidos, atualizados
monetariamente a partir da data de recebimento, acrescidos de juros
legais na forma da legislação aplicável aos débitos para a Fazenda
Pública, quando não for executado o objeto, quando não for
apresentada devidamente a prestação de contas, ou comprovação de
seu atendimento, ou quando os recursos forem utilizados em
finalidade diversa daquela acordada; k)restituir eventual saldo de
recursos devidamente atualizados, inclusive os rendimentos e a
aplicação financeira, à Administração Pública Municipal, na data da
conclusão ou extinção; l)recolher à conta da Administração Pública
Municipal o valor corrigido da contrapartida pactuada quando não
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comprovar a sua aplicação na consecução do objeto desta parceria;
m)caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e
materiais permanentes com recursos provenientes da celebração da
parceria, o bem deverá ser gravado com cláusula de inalienabilidade,
e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à
administração pública, na hipótese de sua extinção, nos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, art. 35, §5º; n)manter cadastros, registros e
documentos atualizados, bem como quaisquer outros registros, de
modo a permitir o acompanhamento, a supervisão e o seu controle, e
fornecer, sempre que solicitado pela unidade servidora do convênio,
os demonstrativos financeiros inerentes aos planos, programas e
projetos em desenvolvimento pela Organização da Sociedade Civil,
no prazo solicitado; o)apresentar, em meio físico e digital, ao término
do exercício ou a qualquer momento, todos os relatórios e prestação
de contas pertinentes à execução da parceria; p)emitir relatório de
execução do objeto, contendo as atividades ou projetos
desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de
metas propostas com os resultados alcançados, nos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, art. 66, I; q)emitir relatório de execução
financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e
receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do
objeto, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 66, II;
r)responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e
financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, art. 42, XIX; s)responder exclusivamente
pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de
colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da
organização da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os
ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de
restrição à sua execução, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014,
art. 42, XX; t)disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou,
na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de
colaboração/termo de fomento, contendo, pelo menos, o objeto, a
finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos. §1º É vedada a
realização de: a)despesas em data anterior ou posterior a vigência;
b)despesas com taxas bancárias, juros e correção monetárias, multas,
inclusive referente a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo;
c)despesas a título de taxas de administração, gerência ou similar; §2º
São expressamente proibidas quaisquer transferências dos recursos
financeiros recebidos, para outras realizações, devendo sua aplicação
ocorrer, exclusivamente, nas despesas previstas na presente parceria.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 3.1 O montante total de recursos a serem empregados na execução do
objeto do presente Termo de Fomento é de XXXXX 3.2 – A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL transferirá, para
execução do presente termo de fomento, recursos no valor de
XXXXXX), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária
XXXXX. CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E
APLICAÇÃO DOS RECURSOS 4.1 - A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL transferirá os recursos em favor da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em estrita
conformidade com o cronograma de desembolso contido no plano de
trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do
beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária específica vinculada a este instrumento. 4.2 – 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
MUNICIPAL, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 51. 4.3 Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente,
aplicados no objeto do termo de fomento ou da transferência, estando
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os
recursos transferidos, nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art.
51, parágrafo único. 4.4 - 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
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parcela anteriormente recebida; II - quando constatado desvio de
finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas
no termo de colaboração ou de fomento; III- quando a organização da
sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos
órgãos de controle interno ou externo. IV – quando houver alteração
nas condições da Organização da Sociedade Civil que a habilitaram
firmar parceria com a Administração Pública Municipal; V – quando
não houver comprovação da regular aplicação de parcela
anteriormente recebida. 4.5 - 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 fomento deverá ser executado fielmente pelos partícipes, 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 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL,
para: I - realização de despesas a título de taxa de administração, de
gerência ou similar; II - finalidade diversa da estabelecida neste
instrumento, ainda que em caráter de emergência; III - realização de
despesas em data anterior ou posterior à sua vigência; IV - realização
de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção
monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora
dos prazos; V - realização de despesas com publicidade, salvo as de
caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não
constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoal de autoridades ou servidores públicos; e VI - repasses como
contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com
fins lucrativos; VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado
público com recursos vinculados à parceria, salvo nas hipóteses
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias.
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 6.1 - O presente Termo de
Fomento vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de
seu extrato na imprensa oficial até XXXXX, conforme prazo previsto
no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto. 6.2 –
Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no
mínimo, 30 (trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento
das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas
prorrogações do prazo de vigência do presente Termo de Fomento.
nos termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 55; 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 fomento, independentemente de
proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o
prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos
termos da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 55, parágrafo único; 6.4 –
Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior,
deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos
partícipes antes do término da vigência do Termo de Fomento ou da
última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de
termo aditivo com atribuição de vigência ou efeitos financeiros
retroativos. CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO
ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO 7.1 – A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL irá monitorar, avaliar
e fiscalizar a execução do presente termo de fomento por meio da
Comissão Permanente de Monitoramento e Avaliação e do Gestor
Permanente de Parcerias, ambos da Secretaria Municipal dos Direitos
Humanos, Habitação e Assistência Social, nos termos do art. 58 e 61
da Lei Federal nº 13.019/2014. 7.2 - O relatório técnico a que se refere
o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos,
deverá conter: I - descrição sumária das atividades e metas
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estabelecidas; II - análise das atividades realizadas, do cumprimento
das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da
execução do objeto até o período, com base nos indicadores
estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; IlI - valores
efetivamente transferidos pela administração pública; IV - análise dos
documentos comprobatórios das despesas apresentados pela
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no
respectivo termo de colaboração ou de fomento; 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. 7.3 - Na
hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da
sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato
próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar
ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: I - retomar
os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira,
qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos
de uso de tais bens; 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
organização da sociedade civil até o momento em que a administração
assumiu essas responsabilidades. CLÁUSULA OITAVA - DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS 8.1 - A prestação de contas apresentada
pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que
permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance
das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes
informações e documentos: I – extrato da conta bancária específica; II
- notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do
documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número
do instrumento da parceria; III - comprovante do 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; e VI - lista de presença do pessoal treinado ou
capacitado, quando for o caso. VII – relatório de execução físico
financeira; VIII – relação de pagamentos efetuados, acompanhada de
documentos comprobatório das despesas realizadas; IX –
comprovante dos recolhimento de todos os eventuais encargos sociais
e fiscais de obrigação da Organização da Sociedade Civil incidentes
sobre pagamentos efetuados com recursos repassados pelo
Município; X – conciliação bancária; XI – extrato de aplicação
financeira, se houver; XII – relatório de atendimento; XIII – outros
documentos exigidos por lei. § 1.º Serão glosados valores
relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa
suficiente. § 2.º A organização da sociedade civil 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, nos termos
da Lei Federal nº 13.019/2014, art. 69. 8.2 - A prestação de contas
relativa à execução do termo de colaboração ou de fomento 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 organização da sociedade civil, contendo as
atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e
o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; II relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo
de fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente
realizadas e 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 da visita técnica in loco realizada durante
a execução da parceria; II - relatório técnico de monitoramento e
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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 ou
de fomento. 8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação
de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão
conter análise de eficácia e de efetividade das ações quanto: I - os
resultados já alcançados e seus benefícios; II - os impactos
econômicos ou sociais; III - o grau de satisfação do público-alvo; IV a 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 contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas,
será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a
irregularidade ou cumprir a obrigação. § 1º O prazo referido no caput
é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no
máximo, por igual período, dentro do prazo que a 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 dano 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 da data
de 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; II - nos casos em
que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de
seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a
incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no
período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que
foi ultimada a apreciação pela administração pública. 8.8 - 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; IlI - irregulares,
quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias: a)
omissão no dever de prestar contas; b) descumprimento injustificado
dos objetivos 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 de seu
conteúdo, levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres
técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelegação. 8.10 Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após
exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da
sociedade civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento
ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de
interesse público, mediante a apresentação de novo plano de trabalho,
conforme o objeto descrito no termo de colaboração ou de fomento e a
área de atuação da organização, cuja mensuração econômica será
feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido
dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.
8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil
subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade
civil deve manter em seu arquivo os documentos originais que
compõem a prestação de contas. CLÁUSULA NONA - DAS
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ALTERAÇÕES 9.1 – O plano de trabalho da parceria poderá ser
revisto para alteração de valores ou de metas, mediante termo aditivo
ou por apostila ao plano de trabalho original, nos termos da Lei
Federal nº 13.019/2014, art. 57; 9.2 – A alteração mencionada no item
9.2 será realizada mediante assinatura de termo aditivo, devendo a
solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 30 (trinta)
dias em relação à data de término de sua vigência. 9.3 - Não é
permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com
alteração da natureza do objeto. 9.4 – É obrigatório o aditamento do
presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de
alterações que tenham por objetivo a mudança de valor, das metas, do
prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo
do Termo de Fomento. CLÁUSULA DÉCIMA – DAS
RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 10.1 - Pela execução
da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da
Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração
pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da
sociedade civil parceira as seguintes sanções: I - advertência; IIsuspensão 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 organização da
sociedade civil 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 de Secretário Municipal dos Direitos
Humanos, Habitação e Assistência Social, facultada a defesa do
interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura
de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de
aplicação da penalidade. 10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a
partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da
parceria. 10.3 - A prescrição será interrompida com a 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 recursos financeiros envolvidos
na parceria, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se
incorporam. 11.2 – Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens
remanescentes os bens e equipamentos eventualmente adquiridos,
produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados
em razão deste Termo de Fomento. 11.3 - Os bens remanescentes
serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil e gravados
com cláusula de inalienabilidade, devendo a organização da
sociedade civil formalizar promessa de transferência da propriedade à
administração pública, na hipótese de sua extinção. 11.4 – Os bens
remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a
critério do administrador público, ser doados a outra Organização da
Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da
Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não
forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado.
11.5 – Os bens doados ficarão gravados com cláusula de
inalienabilidade e deverão, exclusivamente, ser utilizados para
continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto
neste Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da
Administração Pública. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA
DENÚNCIA E DA RESCISÃO 12.1 - O presente termo de fomento
poderá ser: I – denunciado, por escrito, a qualquer tempo, ficando os
partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as
vantagens do tempo em que participaram voluntariamente da avença,
respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para
a publicidade dessa intenção; II - rescindido, independente de prévia
notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes
hipóteses: a)descumprimento das normas estabelecidas na legislação
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vigente; b)pela superveniência de norma legal ou por fato que o torne
material ou formalmente inexequível; c)por razões de interesse
público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e
determinadas pela Administração Pública Municipal. d)utilização
dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
e)inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
f)constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em
qualquer documento apresentado; g)verificação da ocorrência de
qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas
Especial. 12.2 – A rescisão administrativa será precedida de processo
administrativo, assegurado o contraditório e ampla defesa. 12.3 – O
p r e s e n t e Te r m o d e P a r c e r i a p o d e r á s e r r e s c i n d i d o
administrativamente de comum acordo entre as partes,
independentemente de aviso prévio, ressalvando-se apenas o
direito de ressarcimento financeiro das parcelas mensais
correspondentes ao cumprimento de seu objeto até então.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 13.1 - A
eficácia do presente termo de fomento ou dos aditamentos que
impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito
neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo
extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser
providenciada pela administração pública municipal no prazo de até
20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura. CLÁUSULA
DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 14.1 - Acordam
os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: I - as
comunicações relativas a este termo de fomento serão remetidas por
correspondência ou fax e serão consideradas regularmente efetuadas
quando comprovado o recebimento; II - as mensagens e documentos,
resultantes da transmissão via fax, não poderão se constituir em peças
de processo, e os respectivos originais deverão ser encaminhados no
prazo de cinco dias; e III - as reuniões entre os representantes
credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que
possam ter implicações neste termo de fomento, serão aceitas
somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 15.1 – Será
competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de
fomento, que não possam ser resolvidas pela via administrativa, o
foro da Comarca de Sobral – Ceará, com renúncia expressa a outros,
por mais privilegiados que forem. 15.2 – Ressalte-se que a prévia
tentativa de solução administrativa, com a participação da Assessoria
Jurídica da Administração Pública Municipal, é requisito obrigatório
para o uso da via judicial, nos termos do art. 42, XVII, da Lei Federal
nº 13.019/2014. 15.3 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os
partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos
termos do presente instrumento, o qual lido e achado conforme, foi
lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo
ou fora dele. Sobral – CE, XXXXXXXX. Secretário dos Direitos
Humanos, Habitação e Assistência Social de Sobral – CE
Administração Pública Municipal Presidente do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Sobral – CE Primeira
Interveniente Gestor Permanente de Parcerias da SDHAS (Portaria nº
03/2017) Organização da Sociedade Civil.

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
PRIMEIRO ADITIVO AO EDITAL DE SELEÇÃO N° 05/2017 –
SME - O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, no uso de
suas atribuições legais, torna público o PRIMEIRO ADITIVO AO
EDITAL DE SELEÇÃO N° 05/2017 – SME, cujo objetivo é a “abertura
de processo seletivo destinado ao desenvolvimento do Programa Bolsa
Universidade para estudantes regularmente matriculados em instituições
de ensino devidamente conveniadas com este município”, com a
finalidade de alterar o “Quadro de Distribuição de Vagas e da Descrição
das atividades”, previsto no item 2 do edital em epígrafe, bem como
prorrogar as inscrições e alterar o cronograma previsto no Anexo I –
Cronograma de Eventos do Processo Seletivo”. Sobral, 26 de Julho de
2017. FRANCISCO HERBERT LIMA VASCONCELOS - Secretário
Municipal da Educação.
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Arquitetura e
Urbanismo

Auxiliar as demandas da secretaria no
que concerne as finalidades essenciais da
referida área de atuação.

1

Nutrição

Auxiliar no planejamento de programas
de alimentação e nutrição, na elaboração
de cardápios das escolas municipais.

3

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE VAGAS E DA DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
CURSO

DAS ATIVIDADES A SEREM
DESENVOLVIDAS

NÚMERO DE VAGAS

Engenharia Civil

Auxiliar o setor de Engenharia em suas
atividades administrativas, bem como
analisar os projetos de competência do
setor.

4

Auxiliar o setor de Engenharia em suas
atividades administrativas, bem como
analisar os projetos de competência do
setor.

2

Engenharia da
Computação

Auxiliar o setor de Engenharia em suas
atividades administrativas, bem como
analisar os projetos de competência do
setor.

4

Economia

Executar, sob supervisão, tarefas
administrativas nas áreas de protocolo,
atendimento ao público em geral,
secretaria, arquivo, orçamento em
finanças, recursos humanos, material e
patrimônio, organização e métodos,
coleta, classificação e tabulação de dados,
operando equipamentos de informática,
máquinas de calcular, de reprodução de
documentos e outros similares

3

Jornalismo

Auxiliar o setor de Comunicação, em
suas atividades administrativas, bem
como analisar os projetos de competência
do setor.

2

Pedagogia

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

100

Letras

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

100

Engenharia Elétrica

TOTAL DE VAGAS

310

ALTERAÇÃO DO ANEXO I - CRONOGRAMA DE EVENTOS DO PROCESSO SELETIVO
EVENTO

DATA

LOCAL

Período de Inscrições no Processo
Seletivo

20/06/2017 a
30/06/2017

http://seducsobral.blogspot.com.br/

Divulgação do Resultado
Preliminar da Primeira Fase da
Seleção

03/07/2017

http://seducsobral.blogspot.com.br/

Prazo Recursal

07/07/2017

Secretaria de Educação do Município de
Sobral/CE, situada à Rua Viriato de
Medeiros, n° 1250, 2° andar, Centro,
Sobral/CE

Divulgação do Resultado
Definitivo da Primeira Fase da
Seleção, Convocação para a Segunda
Fase da Seleção e Divulgação do
Dia, Horário e Local da Entrevista
Pessoal Individual

11/07/2017

http://seducsobral.blogspot.com.br/

Entrevista Pessoal Individual

12/07, 13/07, 14/07,
17/07 e 18/07 de 2017

Unidades de Ensino Municipais e
Secretaria Municipal de Educação

Resultado parcial da 2ª fase da Seleção

19/07/2017

http://seducsobral.blogspot.com.br/

Prazo Recursal

20/07/2017

Secretaria de Educação do Município de
Sobral/CE, situada à Rua Viriato de
Medeiros, n° 1250, 2° andar, Centro,
Sobral/CE

Resultado Final fase da Seleção

26/07/2017

http://seducsobral.blogspot.com.br/

OUTRAS PUBLICAÇÕES
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL DE SOBRAL – CMAS

História

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

5

Matemática

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

5

Química

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

5

Física

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

5

Geografia

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

5

Ciências Biológicas

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

5

Educação Física

Auxiliar o docente durante as aulas, fazer
controle de participação, preenchimento
de planilhas, planos de aula e auxiliar os
alunos no desenvolvimento das
atividades.

50

Ciências Sociais

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

4

Filosofia

Auxiliar o docente em sala de aula, dando
apoio pedagógico e suporte nas demandas
rotineiras da unidade de ensino.

3

Psicologia

Auxiliar os profissionais da área nas
escolas, no que concerne ao auxílio aos
profissionais e alunos das escolas
municipais de ensino.

4

RESOLUÇÃO N° 07/2017 - O Plenário do Conselho Municipal de
Assistência Social de Sobral, com base em suas competências
Regimentais e nas Atribuições de acordo com a Lei Municipal n°
1475 de 10 de junho de 2015, em Reunião Ordinária no dia 14 de
junho de 2017. RESOLVE: ART 1º - Aprovar o Plano de Ação do Cofinanciamento do Governo Federal do Sistema Único de Assistência
Social no ano 2017. Essa resolução entra em vigor na data de sua
publicação Sobral, 14 de junho de 2017. Nara Luiza Silva Mota Presidente do CMAS.
RESOLUÇÃO N° 08/2017 - O Plenário do Conselho Municipal de
Assistência Social de Sobral, com base em suas competências
Regimentais e nas Atribuições de acordo com a Lei Municipal n°
1475 de 10 de junho de 2015, em Reunião Ordinária no dia 14 de
junho de 2017. RESOLVE: ART 1º - Criar a Comissão de
Organização da XI Conferência de Assistência Social, composta
pelos Conselheiros: Essa resolução entra em vigor na data de sua
publicação Sobral, 14 de junho de 2017. Nara Luiza Silva Mota Presidente do CMAS.

