
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 

 

1 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 
001/2019 
O Município de Mangueirinha por intermédio da 
Secretaria Municipal de Administração, com esteio na 
Lei Federal Nº 13.019 de 31 de julho de 2014, 
alterada pela Lei 13.204 de dezembro de 2015,  e no 
Decreto Municipal Nº 150, de 24 de março de 2017, 
torna público o presente EDITAL DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO, visando a seleção de Organização da 
Sociedade Civil (OSC) interessada em celebrar 
TERMO DE COLABORAÇÃO para execução de 
projetos e cumprimento de metas que tenham por 
objetivo fomentar à agricultura de subsistência, 
visando o fortalecimento e a ampliação da 
agricultura, bem como, o desenvolvimento social na 
área indígena do Município de Mangueirinha. 

 
O presente Edital será publicado no site do Município e em veículo oficial de grande 
circulação1 a partir de 14/06/2019 até 15/07/2019, RESPEITANDO O PRAZO DE 
PUBLICAÇÃO DE 30 DIAS, e permanecerá pelo mesmo tempo, visível no mural do Paço 
Municipal, na Rua Dom Pedro II 1060, Centro; acessível durante o horário normal de 
atendimento ao público, e da mesma forma, será publicado no jornal oficial DIOEMS, 
conforme disposto no Art. 26 da Lei 13.019/20142. 
 
1. DO PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO E DO 

FUNDAMENTO LEGAL 
 
1.1 A finalidade do presente Edital de Chamamento Público, é a seleção de propostas 
para a celebração de parceria com o Município de Mangueirinha, através da Secretaria 
Municipal de Administração, por meio de Termo de Colaboração, para a consecução 
de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos 
financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme as condições 
estabelecidas neste Edital. 
1.2 O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 
pelo Decreto Municipal nº 150, de 24 de março de 2017, e pelas condições previstas 
neste Edital. 

1.3 Poderão receber recursos as entidades que estiverem com o cadastro atualizado 
junto à Prefeitura Municipal de Mangueirinha, que estejam em dia com a 
documentação jurídica e fiscal e, se tiverem recebido recursos do Município, regulares 
com a prestação de contas. 

                                                           
1 https://www.mangueirinha.pr.gov.br/, http://www.dioems.com.br/. 

2 Art. 26.  O edital deverá ser amplamente divulgado em página do sítio oficial da administração pública na internet, com 
antecedência mínima de trinta dias. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

https://www.mangueirinha.pr.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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1.4 Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, conforme Art. 19 do Decreto 
Municipal 150/20173, sendo observada a ordem de classificação e a disponibilidade 
orçamentária para a celebração dos Termos de Colaboração. 
 
2. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
2.1 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. 
2.2 Ficará impedida de participar 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 Municipal, estendendo-se a 
vedação aos respectivos cônjuges. 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 

                                                           
3 Art. 19. A Administração Pública Municipal poderá realizar chamamento público para seleção de uma ou mais propostas, 
conforme definido em edital. 
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prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da 
Lei nº 13.019, de 2014); 
e) tenha 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 parcerias 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); 
g) tenha ente seus dirigentes pessoa cujas contas reativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares por Tribunal 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, e considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 
durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 
de junho de 1992 ( art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 
 
3. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DA PARCERIA 

 
3.1 A presente parceria terá o prazo de vigência a contar da data da assinatura do 
termo até 02 (dois) meses após o término do período de execução, podendo ser 
prorrogada, nos termos no Art. 55 do Decreto Municipal nº 150/2017.4  
3.2 O prazo de execução da parceria terá o prazo de 06 (seis) meses a contar da 
data da assinatura do termo. 
 
4. DO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
4.1 O termo de colaboração terá por objeto a concessão de apoio financeiro da 
Administração Pública Municipal para a execução de atividades compreendidas por 
conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e permanente, das quais 
resulta um produto e/ou serviço, nos termos estabelecidos neste Edital. 
4.2 PARÂMETROS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS  
PROJETO 1 – Terá a disponibilização de recursos financeiros para aquisição de 
insumos agrícolas, combustíveis para implementos agrícolas e veículos, bem como, 
manutenção destes e materiais para construção de horta comunitária a serem 
executadas somente na Aldeia Sede da Reserva Indígena do Município de 

                                                           
4 Art. 55 Poderá ser alterada a vigência da parceria, mediante solicitação da organização da sociedade civil, devidamente 
formalizada e justificada, a ser apresentada à Administração Pública Municipal no mínimo 30 (trinta) dias antes do termo 
inicialmente previsto. 
Parágrafo único. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração ou de fomento deve ser feita pela 
Administração Pública Municipal quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato 
período do atraso verificado. 
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Mangueirinha5. O projeto a ser apresentado deverá considerar o prazo de duração de 
06 (seis) meses; 

PROJETO 2 – Terá a disponibilização de recursos financeiros para aquisição de 
insumos e implementos agrícolas, combustíveis necessários prestação de serviços de 
mecanização agrícola, execução e desenvolvimento das operações agrícolas por meio 
da utilização de máquinas a serem executadas somente na Aldeia Paiol Queimado da 
Reserva Indígena do Município de Mangueirinha. O projeto a ser apresentado deverá 
considerar o prazo de duração de 06 (seis) meses; 
4.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO PARA O 
PROJETO 1 
4.2.1.1 Atendimento à população Indígena residente na Reserva Indígena do 
Município de Mangueirinha. 
4.2.1.2 Melhoria na qualidade e condições de trabalho no plantio e cultivo de produtos 
agrícolas, por meio da acessibilidade a prestação de serviços de mecanização rural, 
para o preparo do solo, reduzindo o trabalho manual no perímetro indígena e 
possibilitando, ao mesmo tempo, uma produção maior. 
4.2.1.3 Com relação ao serviço de mecanização, serão feitas visitas esporadicamente 
aos produtores (execução física), a fim de comprovar a execução do Plano de Trabalho 
e atendimento aos objetivos da parceria; apresentação de relatório completo, 
constando informação acerca dos produtores rurais, familiares atendidos (nome 
completo, número de familiares) e quais os serviços prestados; 
4.2.1.4 Deverão ser atendidas todas as famílias residentes no perímetro da Sede da 
Reserva Indígena do Município de Mangueirinha  
4.2.1.5 Relatórios emitidos pela entidade, constando documentos tais como: fichas 
preenchidas pelos operadores de máquinas agrícolas e motoristas (endereço da 
propriedade, produtor com nome e endereço, telefone, máquina utilizada na 
mecanização, quantidade de combustível usado e horas trabalhadas), notas fiscais de 
aquisição de combustíveis e materiais e insumos utilizados. 
4.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS E METODOLOGIA DE EXECUÇÃO PARA O 
PROJETO 2 
4.2.2.1 Atendimento à população Indígena residente na Aldeia Paiol Queimado da 
Reserva Indígena do Município de Mangueirinha. 
4.2.2.2 Melhoria na qualidade e condições de trabalho no plantio e cultivo de produtos 
agrícolas, por meio da acessibilidade a prestação de serviços de mecanização rural, 
para o preparo do solo, reduzindo o trabalho manual no perímetro indígena e 
possibilitando, ao mesmo tempo, uma produção maior. 
4.2.2.3 Com relação ao serviço de mecanização, serão feitas visitas esporadicamente 
aos produtores (execução física), a fim de comprovar a execução do Plano de Trabalho 

                                                           
5 Nos termos do inciso II, do § 2º, do art. 24, da Lei 13.019/14:  
§ 2º É vedado admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições que comprometam, 
restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo em decorrência de qualquer circunstância impertinente ou irrelevante para 
o específico objeto da parceria, admitidos:  
I - a seleção de propostas apresentadas exclusivamente por concorrentes sediados ou com representação atuante e 
reconhecida na unidade da Federação onde será executado o objeto da parceria; (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 
II - o estabelecimento de cláusula que delimite o território ou a abrangência da prestação de atividades ou da execução de 
projetos, conforme estabelecido nas políticas setoriais.” (NR) (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 
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e atendimento aos objetivos da parceria; apresentação de relatório completo, 
constando informação acerca dos produtores rurais, familiares atendidos (nome 
completo, número de familiares) e quais os serviços prestados; 
4.2.2.4 Deverão ser atendidas todas as famílias residentes no perímetro da Aldeia 
Paiol Queimado da Reserva Indígena do Município de Mangueirinha  
4.2.2.5 Relatórios emitidos pela entidade, constando documentos tais como: fichas 
preenchidas pelos operadores de máquinas agrícolas e motoristas (endereço da 
propriedade, produtor com nome e endereço, telefone, máquina utilizada na 
mecanização, quantidade de combustível usado e horas trabalhadas), notas fiscais de 
aquisição de combustíveis e materiais e insumos utilizados. 
 
5. DA JUSTIFICATIVA  

 
5.1  Tendo em vista que ao longo do tempo durante muito tempo os recursos naturais 
supriram de forma satisfatória as necessidades das famílias indígenas residentes na 
Terra Indígena de Mangueirinha, sendo a sua principal fonte de sobrevivência, e 
sabendo-se que a escassez destes vêm se acentuando cada vez mais devido a 
incontáveis fatores, tornando-os insuficientes para o sustento das famílias que compõe 
as aldeias desta região, ocorreu que, os moradores precisaram recorrer à mecanização 
agrícola, ou seja,  levando em consideração essa realidade, atualmente é vital o uso 
de materiais que não são encontrados na natureza e não podem ser substituídos por 
ferramentas artesanais, mas comprados, como por exemplo: tratores, arados, veículos 
para locomoção, dentre outros, que são de suma importância para a execução das 
tarefas que a agricultura familiar compreende. 

Diante dessa situação, entende-se que fomentar a agricultura familiar no Território 
Indígena é fundamental, uma vez que inseridas naquele contexto social daquela 
população, tal fomento vem a atender as necessidades básicas para sobrevivência da 
comunidade e preservação de seus costumes. 
 
6. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 
6.1 PROJETO 1 – 26.01.3.47.3.50.41.00.00.00.00.1000 
6.2 PROJETO 2 - 26.01.3.47.3.50.41.00.00.00.00.1000 
 
7. DO OBJETIVO ESPECÍFICO DA PARCERIA 

 
7.1 Fomentar a agricultura de subsistência no Território Indígena de Mangueirinha. 
 
8. DAS ALTERAÇÕES NO TERMO DE COLABORAÇÃO E/OU NO PLANO DE 

TRABALHO E COMISSÕES 
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8.1 Serão admitidas alterações no Termo de Colaboração firmado com a (s) entidade 
(s) e/ou no Plano de Trabalho apresentado, conforme Art. 53 do Decreto Municipal 
nº150/2017.6 
8.1 DAS COMISSÕES DE SELEÇÃO, DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO E 
GESTOR DE PARCERIAS 

8.1.1 Em atendimento ao inciso X, do Art. 2º da Lei 13.019/14, encontra-se 
constituída pela Portaria nº 004/2019, de 28 de janeiro de 2019, a Comissão de 
Seleção, tendo sido assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de 
cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública, 
será o órgão colegiado destinado processar e julgar o presente chamamento público. 
8.1.2 Em atendimento ao inciso XI, do Art. 2º da Lei 13.019/14, encontra-se 
constituída pela Portaria nº 009/2019, de 11 de março de 2019, a Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, tendo sido assegurada a participação de pelo menos um 
servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 
administração pública, será o órgão destinado a monitorar e avaliar a parceria que 
resultará do presente chamamento público. 
8.1.3 Em atendimento ao inciso VI, do Art. 2º da Lei 13.019/14, encontra-se 
designada pela Portaria nº 008/2019, de 21 de fevereiro de 2019, a Gestora, que será 
o agente responsável pela gestão de parcerias com poderes de controle e fiscalização 
da parceria que resultará do presente chamamento público.   
8.1.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 
8.1.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 

                                                           
6 Art. 53 Poderá a Administração Pública Municipal, autorizar ou propor a alteração do termo de fomento ou de 
colaboração ou do plano de trabalho, após, a respectiva, solicitação fundamentada da organização da sociedade civil ou sua 
anuência, desde que não haja alteração de seu objeto, da seguinte forma: 
I - por termo aditivo à parceria para: 
a)  ampliação de até trinta por cento do valor global; 
b) redução do valor global, sem limitação de montante; 
c) prorrogação da vigência que deverá estabelecer prazo correspondente ao tempo necessário para a execução integral do 
objeto da parceria, passível de prorrogação, desde que o seu período total não exceda o período de vigência do Plano 
Plurianual - PPA. 
II - alteração da destinação dos bens remanescentes; ou 
III - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 
a) utilização de rendimentos de aplicações financeiras ou de saldos porventura existentes antes do término da execução da 
parceria; 
b) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou 
c) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 
§ 1º Sem prejuízo das alterações previstas no caput deste artigo, a parceria deverá ser alterada por certidão de apostilamento, 
independentemente de anuência da organização da sociedade civil, para: 
I - prorrogação da vigência, antes de seu término, quando a Administração Pública Municipal tiver dado causa ao atraso na 
liberação de recursos financeiros, ficando a prorrogação limitada ao exato período do atraso verificado; ou 
II - indicação dos créditos orçamentários de exercícios futuros. 
§ 2º A Administração Pública Municipal deverá se manifestar sobre a solicitação de que trata o caput deste artigo no prazo 
de 30 (trinta) dias, contado da data de sua apresentação, ficando o prazo suspenso quando forem solicitados esclarecimentos 
à organização da sociedade civil. 
§ 3º No caso de término da execução da parceria antes da manifestação sobre a solicitação de alteração da destinação dos 
bens remanescentes, a custódia dos bens permanecerá sob a responsabilidade da organização da sociedade civil até a decisão 
do pedido. 
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concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser 
observados os princípios que regem a administração pública. 
 
9. DAS DATAS, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

 
9.1  DATA E LOCAL 

DATA HORÁRIO LOCAL ATIVIDADE 

16/07/2019 08:00 Praça Francisco 
Assis Reis, 1060. 

Início do 
Recebimento dos 
envelopes lacrados. 

16/07/2019 08:30 Praça Francisco 
Assis Reis, 1060. 

Fim do recebimento 
dos envelopes 
lacrados. 

 
9.2 PONTUAÇÃO E PESO ATRIBUÍDO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS 
9.2.1 A classificação para cada quesito de avaliação de que trata a Metodologia de 
Pontuação da Tabela 2 deste Edital, deverá ser feita segundo os seguintes conceitos: 
a) Grau de Pleno Atendimento: texto com informações completas sobre o tema, 
tecnicamente compatíveis e atendendo as prescrições do Edital e seus anexos: 
correção e precisão na abordagem do tema; grau (profundidade) de abordagem e 
domínios dos temas; coerência e integração da proposta de plano de trabalho com 
estrutura especificada pelo item 4 deste edital; clareza e objetividade da exposição – 
Pontuação 4,0. 
b) Grau Satisfatório de Atendimento: texto com informações mínimas para 
compreensão do tema; com pouco domínio do tema; pouca coerência e integração da 
proposta de plano de trabalho, sem objetividade ou clareza – Pontuação 2,0.  
c) Não Atendimento ou Atendimento Insatisfatório ou Errôneo: texto com informações 
incompletas não possibilitando a compreensão do tema ou apresentando informações 
antagônicas e erros graves na abordagem do tema ou não abordando o tema indicado; 
as informações não correspondem aos parâmetros estabelecidos no item 4 deste edital. 
– Pontuação 0,0. 
9.2.2 SERÃO ELIMINADAS AQUELAS PROPOSTAS: 
a)  que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B) ou (C) 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;  
b) que estejam em desacordo com o Edital;  
Parágrafo Único: A falsidade de informações nas propostas, 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. 
 
10. DOS VALORES DE REFERÊNCIA ESTABELECIDOS 
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10.1 PROJETO 1 – R$ 124.300,00 (cento e vinte e quatro mil e trezentos reais). 
10.2 PROJETO 2 – R$ 37.700,00 (trinta e sete mil e setecentos reais). 
 
11. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

16/07/2019 08:00h Início do recebimento dos 
envelopes lacrados. 

Praça Francisco Assis Reis, 
1060 – Sala de Licitações.  

16/07/2019 08:30h Fim do recebimento dos envelopes 
lacrados. 

Praça Francisco Assis Reis, 
1060 – Sala de Licitações.  

 
12. DA FASE DE SELEÇÃO 
TABELA 1 

Atividade Período 

Etapa 1 Publicação do Edital de Chamamento Público 
A partir de 14/06/2019 
até 15/07/2019 

Etapa 2 
Recebimento dos Projetos/Propostas e da 
Declaração de atendimento aos requisitos do 
art. 33 e art. 34 da Lei 13.019/14 

Dia 16/07/2019  

Etapa 3 Análise dos documentos e das propostas  Dia 16/07/2019 

Etapa 4 

Publicação da homologação do RESULTADO 
PRELIMINAR pela Comissão de Seleção no 
Diário Oficial Eletrônico do Município - (art. 24, 
§1º do Decreto Municipal 150/2017) 

Dia 17/07/2019 

Etapa 5 
Prazo para as organizações desclassificadas 
apresentarem recursos (art. 24, §1º do 
Decreto Municipal 150/2017) 

De 17/07/2019 à 
22/07/2019 

Etapa 6 Análise dos Recursos pela Comissão de Seleção  Até o dia 23/07/2019 

Etapa 7 

Publicação do RESULTADO FINAL do 
julgamento das propostas e recursos, se 
houver, e emissão do TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO (art.27, §4º da Lei 
13.019/2014) 

Dia 24/07/2019 

 
12.1 ETAPA 1 – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO  
O presente Edital será publicado no sítio eletrônico oficial do Município de 
Mangueirinha, (https://www.mangueirinha.pr.gov.br/) a partir de 14/06/2019 até 
15/07/2019 RESPEITADO O PRAZO MÍNIMO DE PUBLICAÇÃO DE 30 DIAS, e poderá 
ser encontrado diretamente no Prédio Municipal, localizado na Rua na Rua Dom Pedro 
II 1060. Será também publicado no jornal oficial eletrônico do Município, DIOEMS 
(http://www.dioems.com.br/). 
12.2 ETAPA 2 – APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS/PLANOS DE TRABALHO 
PELAS OSCs  
12.2.1 As propostas/plano de trabalho e as declarações exigidas por este edital serão 
apresentados pelas OSC’s no Prédio da Prefeitura Municipal, localizada na Rua na Rua 
Dom Pedro II 1060, Centro, impreterivelmente, das 08:00h às 08:30h do dia 16 de 

https://www.mangueirinha.pr.gov.br/
http://www.dioems.com.br/
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julho de 2019 na Sala de Licitações, momento em que será emitido o protocolo de 
Recebimento. 
12.2.2 Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 
recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos. 
12.2.3 Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta e deverá ter todas as folhas 
rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante 
legal da OSC proponente, além disso deverá constar expressamente na parte externa 
do envelope as seguintes informações:  

À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO EDITAL Nº 001/2019 
 
TIPO DE AÇÃO PROPOSTA – Neste campo a entidade deverá indicar o Projeto a ser 
executado – Projeto 1 ou 2 ou ambos (marcar apenas um item): 

A Projeto 1  

B Projeto 2  

C Projeto 1 e 2  

 
Denominação da Instituição: 
 
CNPJ: 
 
Nome do Presidente: 
CPF:                                   RG: 
 
Endereço da Instituição: 
 
Telefone da Instituição: 
 
E-mail da Instituição ou do representante legal: 

 
12.2.4 Caso a entidade execute mais de um serviço tipificado, ou proponha a 
realização de mais de um programa ou projeto, ou execute tais ações (programas, 
projetos, serviços) cumulativamente, deve apresentá-las, para os fins do edital, em 
propostas distintas e independentes; 
12.2.5 PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS/PLANO DE TRABALHO deverá ser 
observado, principalmente, os parâmetros estabelecidos no item 4 deste edital, as 
propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto 
proposto;  
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 
aferirão o cumprimento das metas, a metodologia detalhada de execução; 
c) a previsão de receitas e de despesas a serem realizadas para a execução das 
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria, ou seja, a planilha de gastos ou 
plano de aplicação dos recursos;  
d) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
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e) o valor global:  
12.2.6 Para fins de auxilio e orientação quanto a elaboração da proposta as OSCs 
poderão observar o Anexo I – Termo de Referência - Diretrizes para Elaboração da 
Proposta/Plano de Trabalho, bem como todas as regras necessárias à execução das 
ações. 
12.2.7 Juntamente com a proposta/plano de trabalho deverá ser entregue no mesmo 
envelope a Declaração de Atendimento aos Requisitos do art. 33 e art. 34 da Lei 
13.019/14, Anexo II deste edital. 
12.3  ETAPA 3 – FASE COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
12.3.1 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 pela Comissão de Seleção, que terá total 
independência técnica para exercer seu julgamento. 
12.3.2 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, 
podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, em casos de 
interesse público. 
12.3.3 As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de 
julgamento estabelecidos na Tabela 2 (abaixo), a avaliação será individualizada e a 
pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento a seguir: 
TABELA 2  

Critérios de Julgamento 
Metodologia de 
Pontuação 

Pontuação 
Máxima por Item 

(A) Informações sobre 
ações a serem executadas, 
metas a serem atingidas, 
indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e 
prazos para a execução 
das ações e para o 
cumprimento das metas 

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

4,0 

(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 (4,0) 
- Grau satisfatório de 
adequação (2,0) 
- O não atendimento ou o 
atendimento insatisfatório 
do requisito de adequação 
(0,0). 

4,0 

(C) Descrição da realidade 
objeto da parceria e do 
nexo entre essa realidade 
e a atividade ou projeto 
proposto 

- Grau pleno da descrição 
(4,0) 
- Grau satisfatório da 
descrição (2,0) 
- O não atendimento ou o 

4,0 
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atendimento insatisfatório 
(0,0). 

Pontuação Máxima 
Global 

12,0 

 
12.4 ETAPA 4 – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR  
12.4.1 A Comissão de Seleção após apreciação das propostas emitirá a ATA DE 
JULGAMENTO CONSTANDO O RESULTADO PRELIMINAR acerca do julgamento de cada 
proposta, devidamente justificado, observados os critérios de julgamento, constando ao final 
a pontuação da instituição proponente.   
12.4.2 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base 
na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de 
igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, 
nos critérios de julgamento (B) 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. 
12.4.3 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo 
com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, momento em que será publicado o 
Resultado Preliminar do chamamento público, no sitio oficial da Prefeitura Municipal de 
Mangueirinha, iniciando o prazo para interposição de recursos, conforme estabelecido na 
Tabela 1. 
12.4.4 Caso não haja interposição de recurso no prazo estabelecido será publicado 
diretamente o RESULTADO DEFINITIVO, nos termos do item 12.7.1 deste edital. 
12.5  ETAPA 5 - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO 
PRELIMINAR  
12.5.1 As OSC’s que quiserem poderão propor recurso no prazo de 03 (três) dias 
corridos, contados da publicação do referido Resultado Preliminar, e as demais OSC’s 
terão o mesmo prazo para apresentar contrarrazões. 7  
12.5.2 Não será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
12.5.3 Os recursos deverão ser protocolados em envelope lacrado na Sede da 
Prefeitura Municipal, na Praça Francisco Assis Reis, 1060 - Centro, impreterivelmente 
dentro do prazo determinado, nos horários de 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30 
horas, constando expressamente na parte externa do envelope as seguintes 
informações: 
 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Art. 27. Após a publicação do resultado do julgamento pela comissão de seleção, os interessados terão o prazo de três dias 
corridos para propositura de recurso, e os demais interessados terão igual prazo para apresentar contrarrazões. 
§ 1º. Proposto recurso, fica facultado à comissão de seleção reformar a sua decisão ou mantê-la, encaminhando o recurso 
devidamente informado à autoridade competente para decidir.  
§ 2º. Das decisões da comissão de seleção caberá um único recurso à autoridade competente. 
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RECURSO À COMISSÃO DE SELEÇÃO - EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 
 
TIPO DE AÇÃO PROPOSTA - neste campo a entidade deverá indicado o Projeto a ser 
executado – Projeto 1 ou 2 ou ambos (marcar apenas um item): 

A Projeto 1  

B Projeto 2  

C Projeto 1 e 2  

 
Denominação da Instituição: 
 
CNPJ: 
 
Endereço da Instituição: 
 
Data de interposição do recurso: __________________________(a ser preenchido 
por Membro da Comissão de Seleção) 

 
12.5.4 É assegurado à OSC Proponente obter cópia dos elementos dos autos 
indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos custos 
das cópias, devendo ser solicitado junto à Comissão de Seleção tal pedido. 
12.6  ETAPA 6 - ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
12.6.1 Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará em até 02 (dois) dias 
úteis, e caso a Comissão defira o pedido de uma instituição solicitante, será realizada 
nova avaliação da proposta da instituição recorrente. 
12.6.2 Da decisão final da Comissão de Seleção não caberá, na esfera administrativa, 
outro recurso. Caso a entidade discorde do julgamento proferido pela Comissão de 
Seleção poderá apresentar Pedido de Reconsideração a ser encaminhado a autoridade 
superior, em até 02 (dois) dias úteis, contados da divulgação da decisão final. 
12.6.3 A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no 
prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, contado do recebimento do recurso. Não 
caberá novo recurso contra esta decisão.  
12.6.4 As decisões sobre os recursos interpostos deverão ser devidamente publicadas 
no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Mangueirinha. 
 
12.7  ETAPA 7 – HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO 
DA FASE DE SELEÇÃO, COM DIVULGAÇÃO DA CLASSIFICATÓRIA, E DAS 
DECISÕES RECURSAIS PROFERIDAS, SE HOUVER  
12.7.1 Após o julgamento da propostas e dos recursos ou o transcurso do prazo sem 
interposição de recurso, será homologado e divulgado, no sítio eletrônico e diário oficial 
do Município de Mangueirinha o RESULTADO DEFINITIVO COM ORDEM 
CLASSIFICATÓRIA do processo de seleção. 
12.7.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, 
§6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 
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12.7.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade 
com proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste 
Edital, a administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e 
convocá-la para iniciar o processo de celebração. 
 
13. DA FASE AVALIATIVA  
13.1 As propostas passarão por etapa avaliativa, sob caráter eliminatório e 
classificatório, sendo analisadas e classificadas conforme as regras estabelecidas neste 
edital, devendo conter: 
13.1.1 diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo 
ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem 
atingidas; 
13.1.2 descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 
atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se 
pretende realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 
13.1.3 prazo de execução das atividades e o cumprimento das metas; 
13.1.4 plano de aplicação de recursos com o valor máximo de cada meta; 
13.1.5 o grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do programa ou da 
ação em que se insere o objeto da parceria e, ao valor de referência constante neste 
edital. 
 
14. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
TABELA 3 

Etapas Atividade Período 

ETAPA 1 Convocação da OSC selecionada para apresentação da 
documentação de habilitação - os documentos 
institucionais da OSC (Doc. jurídica) e de regularidade 
fiscal, além documentação que comprova habilitação 
técnica, no prazo de até 03 dias úteis. (art. 26 e 29 do 
Decreto Municipal 150/2017 c/c arts. 33 e 34 da Lei 
13.019/14) 

Dia 25/07/2019. 

ETAPA 2 Analisar a documentação de habilitação pela Comissão 
de Seleção e, excepcionalmente, concessão de prazo 
de até 05 dias úteis à OSC para regularização dos 
documentos 

Até o dia 
26/07/2019. 

ETAPA3 Publicação da ata com o RESULTADO DEFINITIVO DA 
HABILITAÇÃO do chamamento público (Ata de 
Julgamento Definitiva) no site oficial do Município e no 
jornal oficial de grande circulação 
https://www.mangueirinha.pr.gov.br/, 
http://www.dioems.com.br/. 

Dia 29/07/2018 

ETAPA 4 Convocar a OSC para formalização do Termo de 
Colaboração 

A partir do dia 
30/07/2019 

 

https://www.mangueirinha.pr.gov.br/
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14.1 ETAPA 1: CONVOCAÇÃO DA OSC SELECIONADA PARA COMPROVAÇÃO 
DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE 
QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS (VEDAÇÕES) LEGAIS 
14.1.2 A OSC selecionada, no prazo mencionado acima terá 01 (um) dia útil para a 
apresentação da documentação de habilitação - os documentos institucionais da OSC 
(Doc. jurídica) e de regularidade fiscal, além documentação que comprova habilitação 
técnica e deverá comprovar a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações 
de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio 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, um três com cadastro ativo; 
III - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União;  
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Estadual;  
V - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Municipais;  
VI - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 
VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
VIII - 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,  
IX - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela 
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 
X - 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 III – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
14.1.3 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no 
caso das certidões previstas nos incisos IV ao VIII logo acima. 
14.1.4 As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos 
IV ao VIII logo acima que estiverem vencidas no momento da análise, desde que 
estejam disponíveis eletronicamente e sejam devidamente emitidas e juntadas a 
documentação. 
14.2 ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA 
CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS 
(VEDAÇÕES) LEGAIS. 
14.2.1 Esta etapa consiste no exame formal da documentação de habilitação, dos 
requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais 
em cumprimento as exigências descritas na Etapa anterior, a ser realizado pela 
Comissão de Seleção, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados do recebimento. 
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14.2.2 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. 
14.2.3 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, A Comissão de Seleção proceder-se-á à verificação dos 
documentos dos documentos de habilitação. Esse procedimento poderá ser repetido, 
sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 
14.2.4. A Comissão de Seleção após apreciação dos documentos de habilitação emitirá 
ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, observados as exigência deste edital. 
14.2.5. O RESULTADO DEFINITIVO DA HABILITAÇÃO se publicado no sitio oficial da 
Prefeitura Municipal de Mangueirinha (https://www.mangueirinha.pr.gov.br/), Diário 
Oficial Eletrônico do Município, (http://www.dioems.com.br/) no qual constará a lista 
com nome e CNPJ das OSC, iniciando o prazo para interposição de recursos e os 
trâmites para análise, conforme estabelecido na TABELA 3. 
14.2.6. Conforme previsto no § 6º, do art. 27, da Lei 13.019/14: a homologação do 
resultado não gera direito para a organização civil à celebração da parceria. 
14.3 ETAPA 3: AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO E REGULARIZAÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO, SE NECESSÁRIO. 
14.3.1 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. 
14.3.2 Caso seja constatada necessidade de adequação na Proposta/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, para fins de celebração do Termo de 
Colaboração. 
14.3.3 A celebração e a formalização do Termo de Colaboração dependerão das 
seguintes providências pela Administração Pública Municipal: 
a) aprovação da Proposta de Plano de Trabalho;  
b) a viabilidade de sua execução; 
c) a verificação do cronograma de desembolso; 
d) a designação do gestor da parceria e de seu suplente, que deverão ter 
conhecimento técnico adequado do objeto da parceria; 
e) a designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria. 
14.4.4 Será anexada ao processo que originou o Chamamento Público, cópia de todos 
os Termos de Colaboração que vierem a ser assinados em decorrência deste Edital, e 
suas eventuais alterações. 
14.5.5 O extrato do Termo de Colaboração deverá ser publicado no sitio oficial da 
Prefeitura Municipal de Mangueirinha (https://www.mangueirinha.pr.gov.br/), Diário 
Oficial Eletrônico do Município, (http://www.dioems.com.br/) no prazo máximo de 30 
(trinta) dias a contar de sua assinatura. 

http://www.dioems.com.br/
http://www.dioems.com.br/
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14.5.6 Os efeitos desta parceria iniciam ou retroagem à data de vigência estabelecida 
no Termo de Colaboração. 

 
15. DISPOSIÇÕES FINAIS 
15.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura 
Municipal de Mangueirinha na internet, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 
15.2 Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 
15.3 Para todas as referências de tempo contidas neste edital, será observado o 
horário de Brasília (DF). 
15.4 Quaisquer textos ou documentos redigidos em língua estrangeira somente serão 
considerados válidos se acompanhados da respectiva tradução para língua portuguesa 
feita por tradutor juramentado, de acordo com o disposto no Decreto n.º 13.609/43, 
que regulamenta o ofício de tradutor público. 
15.5 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 
Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 
(dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente de forma física, 
através de protocolo no Setor de Protocolos, localizado no prédio da Prefeitura 
Municipal de Mangueirinha, nos horários de 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h. 
Outros esclarecimentos sobre o presente chamamento público poderão ser obtidos, de 
segunda a sexta-feira, das 08:00h às 12:00h e 13:30h às 17:30h, pelo telefone: (46) 
3243-8021. 
15.6 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos 
previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão 
juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para 
consulta por qualquer interessado. 
15.7 Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 
formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 
15.8 A comissão de Seleção conjuntamente resolverá os casos omissos e as situações 
não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que 
regem a administração pública. 
15.9 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, nos termos da súmula nº 437 do 
Supremo Tribunal Federal.   
15.10 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 



 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANGUEIRINHA 

 

17 

 

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.  
15.11 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para 
participar deste Chamamento Público.   
15.12 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. 
15.13 Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I – Termo de Referência - Diretrizes para Elaboração da Proposta/Plano de 
Trabalho; 
Anexo II – Declaração de Atendimento aos Requisitos do art. 33 e art. 34 da Lei 
13.019/14; 
Anexo III – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos para Celebração de 
Parceria;  
Anexo IV – Minuta do Termo de Colaboração; 
 
16. ANEXOS: 
16.1 ANEXO I – Termo de Referência - Diretrizes para Elaboração da 
Proposta/Plano de Trabalho 
(TÍTULO DA PROPOSTA) 
Identificações da Proponente 

Nome da osc:  

CNPJ:  

Endereço:  

Bairro:  

Complemento:  

CEP:  

Telefone:  

E-mail:  

Site:  

 
Identificações do (a) Dirigente 

Nome do 
Presidente/Dirigente: 

 

Cadastro de Pessoa 
Física: 

 

Registro de 
Identidade: 

 

Órgão Expedidor:  

Endereço:  

Bairro:  

CEP:  

Telefone:  
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E-mail:  

 
Dados do Projeto: 

Denominação:  

Local de Realização:  

Período de Realização:  

Valor:  

 
Dados do Responsável pelo Projeto: 

Nome:  

Cadastro de Pessoa Física:  

Registro de Identidade:  

Órgão Expedidor:  

Profissão:  

Registro Técnico (se houver):  

Endereço:  

Bairro:  

CEP:  

Telefone:  

E-mail:  

 
Do Plano:  

Histórico da Proponente:  

Descrição do Objeto Proposto no Projeto: 
Descrição da realidade na qual o Projeto será aplicado: 

Descrição dos objetivos e metas a 
serem alcançadas com o Projeto: 

 

Descrição das atividades a serem 
realizadas:  

 

Público Alvo do Projeto:  

Metodologia de execução das 
atividades e de cumprimentos das 
metas atreladas ao Projeto: 

 

 
Sistematização de Realização do Projeto: 
Fase: Data de Início Data de Término: Atividade: 

    

 
Previsão de Receitas e Despesas: 
Valor de Referência:  

Item Qtdade. Especificação Produto/Serviço Total R$ 
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_________________________, 
Responsável pelo Projeto. 
(Nome e CPF/Registro Técnico) 
 
_________________________ 
Presidente da Osc. 
(Nome e CPF) 
 
 
Data e local de assinatura: 
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16.2 ANEXO II - Declaração de Atendimento aos Requisitos do art. 33 e art. 
34 da Lei 13.019/14; 
 
Mangueirinha, xx de xxxxx de 2019. 
 

À Comissão de Seleção. 
 
Eu (presidente), portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxxxx expedida por 
xxxxxx e registrado no CPF sob o nº xxxxxxxxxx, representante legal da Associação 
(nome da OSC) DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que a 
OSC por mim representada cumpre plenamente os requisitos definidos nos Arts. 33 e 
34 da Lei 13.019/2014 para a celebração do Termo de Colaboração. 

 
Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração. 
 
 

Mangueirinha, xx de xxxxx de 2019. 
 
_______________________________ 
Nome do Presidente 
CPF 
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16.3 ANEXO III - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos para 
Celebração de Parceria; 

 
Mangueirinha, xx de xxxxx de 2019. 

 
À Comissão de Seleção. 

 
Eu (presidente), portador da Carteira de Identidade n.º xxxxxxxxxxxx expedida por xxxxxx 
e registrado no CPF sob o nº xxxxxxxxxx, representante legal da Associação (nome da 
OSC) DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as penas da lei, que a OSC por mim 
representada cumpre plenamente os requisitos definidos pela lei n.º 13.019/14 para a 
celebração do Termo de Colaboração: 

I – não está suspensa de participar de licitação, nem impedida de contratar com a 
administração; 

II – não está declarada inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública; 

III – não está suspensa temporariamente da participação em chamamento público 
nem impedida de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades do Município de 
Mangueirinha; 

IV – não está declarada inidônea para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

V – não possui contas de parcerias anteriores rejeitadas pela Administração Pública 
nos últimos cinco anos; 

VI – não tem contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 
8 (oito) anos; 

VII – não está omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; 

VIII – não possui, entre seus dirigentes, pessoas: 
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 

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

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitadas para exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança; 

c) consideradas culpadas por ato de improbidade, nos termos da Lei no 8.429, de 2 
de junho de 1992; 

d) membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública do Município de Mangueirinha, nem seus respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau; 

IX – que serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados 
X – não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

e não emprega menor de dezesseis anos em qualquer trabalho, salvo na condição de 
aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos. 
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Certifico que os dirigentes e conselheiros da referida OSC, cujo período de atuação é 
de ____/___/____ a ____/____/______, são: 

Presidente: ________________, CPF _________. 
Vice-Presidente: ____________, CPF __________. 
Conselheiro: _______________, CPF __________. 
(Indicar todos). 
 
Por ser expressão de verdade, sob as penas da lei, firmo a presente declaração. 
 

Mangueirinha, xx de xxxxx de 2019. 
 
_______________________________ 
Nome do Presidente 
CPF 
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16.4 ANEXO IV - Minuta do Termo de Colaboração; 
 
 

MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 - PMM 
 
PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

MANGUEIRINHA E A ENTIDADE XXXXXXXXXX, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA, 

pessoa jurídica, inscrito no CNPJ/MF sob nº. 77.774.867/0001-29, estabelecido nesta 
cidade, na Praça Francisco Assis Reis, nº 1060, neste ato representado por seu Prefeito 
Municipal Sr. ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES, portador da cédula de identidade RG 
nº.  1.305.830-0 SSP-SC e do CPF nº 214.272.169-91 doravante denominado 
CONCEDENTE do outro a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado 
TOMADOR, resolvem celebrar o TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento no 
Processo de Chamamento Público nº 001/2019, na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho 
de 2014 alterada pela Lei 13.204 de dezembro de 2015 e Decreto Municipal 150/2017, 
mediante as seguintes cláusulas e condições: 

1- DO OBJETO E VALOR 
1.1. O objeto do presente Termo de Colaboração é a formalização de Transferência 

Voluntária com a Associação XXXXXXXXXXXXXX em regime de mútua cooperação, 
para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a 
execução de atividades e projetos previamente estabelecidos nos planos de trabalho 
apresentados pela Tomadora. 

 
1.2. PLANO DE TRABALHO 

 
2 - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
2.1 Os recursos necessários para o apoio financeiro são pagos através das dotações 

abaixo: 

ÓRGÃO UNIDADE FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ELEMENTO DE DESPESA 

    

 
3 - DA GESTÃO 
3.1. O presente Termo de Colaboração terá como gestor da Tomador (a) o (a) Sr. 

(a) XXXXXXXXXXXXXX, portador (a) do CPF nº XXXXXXXXXXXXXX, que se responsabilizará, 
de forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na 
parceria, nos termos da Lei nº 13.019 de 31/07/2014. 

Item Período de execução Descrição 
Valor por 
Item 

Valor 
Total 

1 
Data de publicação do Termo de 
Colaboração até 31/01/2020. 
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3.2. O Tomador declara como Contador (a) reresentante da entidade e pelo 
presente Termo de Colaboração, o (a) Sr. (a) XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CPF nº 
XXXXXXXXXXXXXX, CRC nº XX/XXXXXXX/XXX. 

3.3. O Concedente nomeia como Gestor (a) do presente Termo de Colaboração o 
(a) servidor (a) XXXXXXXXXX, matrícula XXXXXX, designado (a) pela Portaria 
XXX/XXXX. 

 
4 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 
I – SÃO OBRIGAÇÕES DA CONCEDENTE: 
1. Acompanhar e fiscalizar a execução deste termo; 
2. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação, antes e durante a vigência 

do objeto; 
3. Promover a transferência dos recursos financeiros de acordo com o Cronograma 

de Desembolso contido no Plano de Trabalho em conta bancária específica indicada pela 
Tomadora; 

4. Aplicar as penalidades previstas e proceder às sanções administrativas 
necessárias à exigência da restituição dos recursos transferidos; 

5. Publicar o extrato deste instrumento no Diário Oficial do Município; 
6. Receber e analisar as prestações de contas encaminhadas pela Entidade; 
7. Elaborar parecer sobre a prestação de contas da Entidade, a fim de atender os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, 
economicidade, conforme artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal e avaliar se houve 
aplicação correta dos recursos no Plano de Trabalho apresentado e no art. 59 da Lei de nº 
13.019 de 31/07/2014; 

 
II – SÃO OBRIGAÇÕES DA TOMADORA: 
1. Prestar informações e esclarecimentos sempre que solicitados, desde que 

necessários ao acompanhamento e controle da execução do objeto; 
2. Permitir livre acesso do Gestor, do responsável pelo Controle Interno, dos 

membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação e de auditores e fiscais do Tribunal 
de Contas correspondentes aos processos, aos documentos e às informações referentes a 
este Instrumento, junto às instalações da Entidade; 

3. Se responsabilizar pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de 
pessoal, conforme o caso; 

4. Se responsabilizar pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do Termo 
de Colaboração, mantendo as certidões negativas em dia, não se caracterizando 
responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos respectivos 
pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução e 
manter os comprovantes arquivados; 

5. Manter em seus arquivos, durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas integral, os documentos originais que compõem a 
prestação de contas; 
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6. Identificar o número deste Termo de Colaboração no corpo dos documentos da 
despesa, e em seguida extrair cópia para anexar à prestação de contas a ser entregue no 
prazo à CONCEDENTE, inclusive indicar o valor pago quando a despesa for paga 
parcialmente com recursos do objeto; 

7. Divulgar este Termo de Colaboração em seu sítio na internet, caso mantenha, e 
em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, 
com as seguintes informações:  data da assinatura, identificação do Instrumento, do 
Órgão CONCEDENTE, descrição do objeto, valor total, valores liberados, e situação da 
prestação de contas, bem como atender a Lei Federal nº 12.527/2011; 

8. Comprovar a exata aplicação da parcela anteriormente repassada, na forma da 
legislação aplicável, mediante procedimento da fiscalização da Administração Pública 
Municipal, sob pena de suspensão da transferência; 

9. Não praticar desvio de finalidade na aplicação do recurso, atraso não justificado 
no cumprimento das etapas dos programas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais da Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na 
execução deste Termo de Colaboração e deixar de adotar as medidas saneadoras 
eventualmente apontadas pela Administração Pública; 

10. Prestar todos os serviços, conforme Plano de Trabalho, mediante a contratação 
dos profissionais e pagamento dos respectivos salários, gerenciamento e coordenação dos 
trabalhos, ficando proibida a redistribuição dos recursos a outras entidades, congêneres 
ou não; 

11. Observar todos os critérios de qualidade técnica, eficiência, economicidade, 
prazos e os custos previstos; 

12. Comprovar todas as despesas por meio de notas fiscais eletrônicas ou recibo de 
autônomo (RPA), com a devida identificação do Termo de Colaboração, ficando vedadas 
informações genéricas ou sem especificações dos serviços efetivamente prestados, 
comprovado por meio de controles ou registros, além de demonstrar os custos praticados 
ou ajustados de forma a permitir a conferência atinente à regularidade dos valores pagos; 

13. Aplicar os recursos repassados pela CONCEDENTE, exclusivamente no objeto 
constante na Cláusula Primeira; 

14. Comprovar a existência de conta bancária específica e exclusiva para o presente 
instrumento, efetuando todas as movimentações financeiras relacionadas aos recursos do 
presente termo nesta conta bancária. 

15. Não aplicar Taxa de Administração ou despesas administrativas como condição 
para a execução do objeto. 

16. Ressarcir aos cofres públicos os saldos remanescentes decorrentes das 
aplicações correspondentes até 31 de janeiro do exercício seguinte; 

17. Promover a devolução aos cofres públicos dos recursos financeiros não 
aplicados corretamente conforme o Plano de Trabalho. 

18. Comprovar mensalmente e de forma integral no final do Termo de Colaboração 
todas as metas quantitativas e atendimentos de maneira nominal, constante no Plano de 
Trabalho. 

19. Efetuar aquisições e contratações, cumprindo os princípios constitucionais 
(legalidade, impessoalidade e da publicidade), sempre precedidas de cotação e pesquisa 
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de preços, conforme regulamento próprio da entidade, para aquisição de materiais e 
serviços. 

20. Manter-se adimplente com o Poder Público concedente naquilo que tange a 
prestação de contas de exercícios anteriores, assim como manter a sua regularidade fiscal 
perante os órgãos da Administração Municipal, Estadual e Federal; 

21. Comunicar ao Município a substituição dos responsáveis pela Entidade assim 
como alterações em seu Estatuto; 

 
III REGIME JURÍDICO DO PESSOAL 
1. A contratação de empregados para a execução do objeto, quando pagos com 

recursos desta parceria deverá obedecer ao princípio da legalidade, impessoalidade e da 
publicidade, mediante a realização de processo seletivo simplificado de provas e ou provas 
e títulos se a natureza do cargo exigir. 

2. Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de 
quaisquer espécies, entre o Município e o pessoal que a Entidade utilizar para a realização 
dos trabalhos ou atividades constantes deste Instrumento. 

 
IV DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
1. Para a execução das atividades previstas neste Termo, no presente exercício, o 

Concedente transferirá à Tomadora, de acordo com o cronograma de execução, o valor de 
R$ XXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX). 

2. As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento 
orçamentário e a ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento 
de metas segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, o quantitativo deste objeto poderá ser 
reduzido até a etapa que apresente funcionalidade. 
 

MÊS Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro 

VALOR       

 
V DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 
1. Os valores a repassar, segundo o cronograma de desembolso, deverão ser 

depositados na conta específica da TOMADORA, vinculada ao objeto na Agência nº XXXX 
banco XXXXXXXXXXX, operação XXXX, conta XXXXXXXX nº XXXXXX. 

2. Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, 
enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 

a). Em caderneta de poupança de instituição financeira pública federal, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e 

b). Em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado 
aberto lastreada em título da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para 
prazos menores. 

5. Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao 
fornecedor (DOC., TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, 
vedado usar cheques para saque ou quaisquer pagamentos. 
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6. Os rendimentos financeiros dos valores aplicados poderão ser utilizados pela 
Entidade desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições 
previstas neste instrumento. 

7. A Entidade deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os 
rendimentos não utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos. 

8. A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Entidade a 
participar de novas parcerias, acordos ou ajustes com a Administração Municipal. 

 
5 – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
5.1. A Tomadora compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado 

monetariamente desde a data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da 
legislação aplicável, nos seguintes casos: 

5.1.1 Inexecução do objeto; 
5.1.2 Falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido. 
5.2. Utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente 

instrumento, ainda que em caráter de emergência. 
§ 1º: Compromete-se, ainda a Tomadora, a recolher à conta da Concedente o valor 

correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período 
compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu 
emprego na consecução do objeto, ainda que não tenha feito aplicação. 

§ 2º: A restituição do valor não exime a Tomadora em cumprir todas as sanções e 
penalidades previstas no Termo de Colaboração e na legislação. 

 
6 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
Prestar contas parcialmente bimestralmente e  até 30 dias a partir do término de 

vigência do Termo de Colaboração de acordo com os critérios e indicações exigidos pela 
Concedente, com elementos que permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou 
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a  comprovação  do  alcance  das metas  e  dos  
resultados  esperados,  destacados  nos  relatórios  de  execução  do  objeto e de 
execução financeira, bem como entregar  balanço  patrimonial,  balancete  analítico anual, 
demonstração de resultado  do exercício e demonstração das origens e aplicação dos 
recursos da Entidade, segundo as normas contábeis vigentes, tendo a administração 
pública 90 dias para apreciar a prestação de contas ao término do período da prestação de 
serviço objeto da parceria. 

 
7 – DA VIGÊNCIA 
Este Instrumento tem sua vigência da assinatura do termo de colaboração até 2 

(dois) meses após o término do período de execução da parceria. 
 
8 – DAS PROIBIÇÕES 
a) Fica ainda proibido à TOMADORA: 
1.   A redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não; 
2.   Deixar de aplicar nas atividades-fim, ao menos 80% de sua receita total; 
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3.   Integrar dirigentes que também sejam agentes políticos do governo 
concedente; 

4.   Realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Colaboração; 
5.   Utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa 

de administração; 
6.   Utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o 

objeto deste Termo de Colaboração; 
7. Executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; 
8.  Transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias; 
9.  Retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior 

ressarcimento; 
b) Realizar despesas com:  
1. Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a 

recolhimentos fora dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública 
na liberação de recursos financeiros, bem como verbas indenizatórias; 

2. Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao 
objeto da parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais 
não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;  

3. Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não 
atendam às exigências do art. 46 da Lei 13019/2014; 

4. Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas 
estruturas físicas; 

5. Pagamento de despesa bancária; 
 
9 – DA INALIENABILIDADE  
9.1. As máquinas, equipamentos, bem como obras permanentes deverão ser 

adquiridas mediante assinatura e registro de Termo de Inalienabilidade, devendo ser 
transferido para outra entidade atuante no município, de preferência com o mesmo objeto 
previsto no estatuto no caso de extinção da entidade tomadora. 

 
10 – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 
10.1. O presente Termo de Colaboração poderá ser denunciado ou rescindido pelos 

partícipes a qualquer momento, ficando as partes responsáveis pelas obrigações 
decorrentes do tempo de vigência. 

10.2.  Constitui motivo para rescisão do presente Termo o descumprimento de 
qualquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatada pelo Município a 
utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho ou a falsidade ou 
incorreção de informação em qualquer documento apresentado. 

 
11 – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
11.1. Este Termo de Colaboração poderá ser alterado ou ter modificação no Plano 

de Trabalho, de comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente 
formalizada e justificada por meio de TERMO DE ADITIVO. 
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11.2.  Somente poderá ser realizada qualquer alteração, caso haja pareceres 
favoráveis da Comissão de Monitoramento e Avaliação, do Gestor, porém, ficando vedada 
a alteração total do objeto. 

 
12 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
12.1. Aplicam-se os dispositivos, no que couber da Lei Federal nº 13.019/2014 e 

subsequentes alterações que não foram mencionados neste instrumento. 
12.2. E por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas 

estabelecidas, as partes firmam o presente Instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e 
forma, na presença das testemunhas abaixo que também subscrevem. 

 
Mangueirinha, XX de XXXXXXX de 2019. 
 
 
 

MUNICÍPIO DE MANGUEIRINHA 
ELIDIO ZIMERMAN DE MORAES 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONCEDENTE 

 
 
 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 
PRESIDENTE DA OSC 

TOMADORA 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXX      XXXXXXXXXXXXX 
CPF: XXXXXXXXXXX                                       CPF: XXXXXXXXXX 


