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SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  EDUCAÇÃO 

 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA O CREDENCIAMENTO DAS 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL – OSC 
N. º 002/2022-SEMED 

 
O MUNICÍPIO DE MANAUS, por meio da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED, torna pública a prorrogação do 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO n.º 002/2022 – SEMED,  
objetivando o credenciamento de  instituições reconhecidas como 
Organizações da Sociedade Civil (OSC), com atuação na política de 
desenvolvimento da educação básica nas suas etapas e modalidades, 
para possíveis e futuras parcerias, onde as  mesmas ficarão aptas  para 
celebração de  Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de 
Cooperação,  mediante dispensa de Chamamento Público junto à 
Secretaria Municipal de Educação - SEMED, de modo a  ampliar a 
transparência e publicidade da exigência do inciso VI do art. 30  da Lei 
n.º 13.019 de 31 de julho de 2014. 

 
Os interessados em participar da seleção, devem se 

cadastrar no site: https://semed.manaus.am.gov.br e enviar os 
documentos de habilitação em formato de PDF, conforme o calendário 
do anexo único. 

 
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para 

participação estarão descritos no Edital de Chamamento Público 
nº 002/2022 – SEMED, para o Credenciamento das Organizações da 
Sociedade Civil - OSC, publicado no Diário Oficial do Município de 
Manaus – DOM, Edição 5371 de 27/06/2022. 
 

Manaus, 27 de julho de 2022. 
 

 
 

ANEXO ÚNICO 
 

Ato/Procedimentos Prazo/data 

Publicação Aviso do Edital 27/06/2022 

Acesso ao edital no portal da Semed (SICOSC) A partir do dia 04/07/2022 

Impugnação do edital (dias regressivos) 5 dias anteriores ao cadastro 

Cadastro e envio de documentos no portal 08/08 a 15/08/2022 

Análise documental 16/08 a 19/08/2022 

Divulgação do julgamento preliminar 24/08/2022 

Apresentação de Recurso 25/08 a 30/08/2022 

Homologação do resultado final 31/08/2022 

Publicação do resultado final A partir do dia 05/09/2022 
Convocação para apresentação do Plano de Trabalho e 
documentos atualizados para celebração de parceria. 

De acordo com a necessidade da 
SEMED 

 
 
 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDOR: ALAIR RODRIGUES FREIRE 
ÓRGÃO: SEMED 
CARGO: PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR       (  ) EXONERAR       ( X ) ANUAL 
NADA A DECLARAR 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei Nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993”. 
 

 
 

 
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 

 
SERVIDOR: ALDREY  SANY CARRIL BEZERRA’ 
ÓRGÃO: SEMED 
CARGO: PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR       (  ) EXONERAR       ( X ) ANUAL 
NADA A DECLARAR 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei Nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993”. 
 

 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDOR: ALMIR BELTRAO DANTAS 
ÓRGÃO: SEMED 
CARGO: PROFESSOR NIVEL SUPERIOR 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR       (  ) EXONERAR       ( X ) ANUAL 
01 CASA DE ALVENARIA, TIPO APARTAMENTO, DE 54M², COND. JARDIM 
FLORES, TORRE 1, Nº 201. 
01 CARRO FIAT ESTRADA, PLACA QZF-5E78, ANO 2020. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei Nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993”. 
 

 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDORA: ARINETE ALBUQUERQUE SILVA DOS SANTOS 
ÓRGÃO: SEMED 
CARGO: PROF.SUBST.NDTR1/RDA/AU/40H 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR       (  ) EXONERAR       ( X ) ANUAL 
01 CASA MISTA MADEIRA/ALVENARIA, MEDINDO 4X11M², LOCALIZADO NA 
RUA MARTIM PESCADOR, Nº 193, COM. GUSTAVO NASCIMENTO - CIDADE 
DE DEUS. 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei Nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993”. 
 

 
 
 

ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE BENS 
 
SERVIDORA: BARBARA CORREA BARROSO 
ÓRGÃO: SEMED 
CARGO: PROFESSOR NIVEL MEDIO 
SITUAÇÃO: ( ) NOMEAR       (  ) EXONERAR       ( X ) ANUAL 
01 APARTAMENTO - FINANCIADO- COND. CONQUISTA TORQUATO 
TAPAJÓS, Nº 4800, APTO 303, BAIRRO COLONIA TERRA NOVA 
DECLARO QUE NÃO POSSUO QUALQUER OUTRO BEM QUE NÃO OS 
ENUMERADOS NESTE FORMULÁRIO E RESPONSABILIZO-ME PELA 
AUTENTICIDADE DAS DECLARAÇÕES AQUI PRESTADAS. 
“Declaração feita em conformidade com o Art. 2º, da Lei Nº 8.730, de 10 de 
novembro de 1993”. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº      002/2022- GS /SEMED - SSAF 
 

  

1. PREÂMBULO 

O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação - 

SEMED, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/AM sob nº 

04.312.674/00182 com sede na Av. Mário Ypiranga Monteiro, 2549 - Parque 10 

- CEP: 69057-002 – Manaus – Amazonas, desta cidade de Manaus, Estado do 

Amazonas comunica o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 - SSAF para 

recebimento e seleção de propostas objetivando o CREDENCIAMENTO das 

Organizações da Sociedade Civil – OSC do Município de Manaus/Estado do 

Amazonas, visando futura celebração de termo de colaboração, termo de 

fomento ou acordo de cooperação para execução de ações/atividades 

relacionadas à política pública da educação básica nas suas etapas e 

modalidades. Este Chamamento público e o instrumento dele decorrente são 

regidos pela Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014. 

 
1.1.Os procedimentos deste chamamento público observarão os seguintes prazos: 
1.2. Poderão haver alterações nos prazos  

 
Ato/Procedimentos Prazo/Data 

Publicação do Aviso do Edital (data provável) 27/06/2022 

Acesso ao Edital no portal Semed (SICOSC) A partir do dia 04/07/2022  

Impugnação do Edital (dias regressivo) 5 dias anteriores ao 
cadastro  

Cadastro e envio de documentos no portal 18/07 a 25/07/2022 

Analise documental 26/07 a 29/07/2022 

Divulgação do julgamento preliminar 03/08/2022 

Apresentação de Recurso  04/08 a 08/08/2022 

Homologação do resultado final 10/08/2022 

Publicação do resultado final A partir do dia 12/08/2022 

Convocação para apresentação do Plano de 
Trabalho e documentos atualizados para 
celebração de parceria 

De acordo com a 
necessidade da SEMED 

 

  

2. OBJETO DESTE EDITAL DE CREDENCIAMENTO: 
2.1.Constitui-se objeto do presente Edital estabelecer o cumprimento  das normas previstas 

na Lei n.º 13.019/2014, alterada pela Lei  13.204/2015 e Decreto Federal  nº 8.726/2016, 

para o credenciamento de  instituições reconhecidas como Organizações da Sociedade 
Civil (OSC), com atuação em  políticas públicas para desenvolvimento da educação básica 
nas suas etapas e modalidades, para  futuras parcerias, onde as  mesmas ficarão aptas  
para celebração de  Termo de Colaboração, Termo de Fomento e Acordo de Cooperação,  
mediante dispensa de Chamamento Público junto à Secretaria Municipal de Educação - 
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SEMED, de modo a  ampliar a transparência e publicidade da exigência do inciso VI do 
art. 30  da Lei n.º 13.019 de 31 de julho de 2014 

 
 

3. DA JUSTIFICATIVA 

A Secretaria Municipal de Educação de Manaus, no âmbito da missão  de garantir 

o  oferecimento de uma educação básica de qualidade, assegurando o acesso, a 

inclusão, a permanência e a formação dos estudantes, desenvolvendo 

competências e habilidades adequadas às transformações sociais, bem como a 

valorização dos profissionais da educação, está oportunizando aos munícipes 

parcerias com as Organizações da sociedade Civil - OSC.Tendo em vista, que 

estas entidades podem colaborar com  Estado em diversos segmentos da 

sociedade contemporânea.  

No Brasil, em muitos casos, preenchem um espaço relevante de apoio ao 

desenvolvimento da sociedade civil diante da impossibilidade de os governos 

garantirem na sua totalidade os direitos sociais incrustados na Constituição 

Federal de 1988. 

 Na prática, as OSC têm papel relevante na execução das políticas públicas, 

sendo um aliado necessário para que o Estado possa cumprir seu papel na 

garantia de direitos fundamentais, como é o caso do acesso à educação. O 

chamado Terceiro Setor demonstra disposição e capacidade para encontrar as 

respostas procuradas pela população. O conceito de Terceiro Setor enraizou-se 

na sociedade, alcançando protagonismo em diversos campos da economia e 

formando vínculos culturais com os cidadãos. É fato que a ausência ou a presença 

excessiva do Estado, nesta ou naquela área, cujo interesse é unicamente o bem 

comum de todos.  

Neste sentido, a Secretaria Municipal de Educação de Manaus, adapta-se à Lei 

13.019 /14, realiza  o presente Chamamento Público  visando credenciamento de 

Organização da Sociedade Civil (OSC), em regime de mútua cooperação com a 

Administração Pública, para regularizar as parcerias já firmadas, bem como para 

futura celebração de termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de 

cooperação para consecução de finalidades de interesse público e recíproco na 

execução de ações/atividades relacionadas à política de desenvolvimento da 

educação básica nas suas etapas e modalidades, no município de Manaus. 

 

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
 
O presente Edital de Chamamento Público fundamenta-se, na Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de 

dezembro de 2015, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a 
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administração pública e as organizações da sociedade civil, regulamentada pelo 

Decreto Federal nº 8.726, de 27 de abril de 2016. 

  

5. ACESSO AO EDITAL, IMPUGNAÇÃO, CADASTRO E DEMAIS 

INFORMAÇÕES 

5.1. O acesso ao Edital será feito no portal da Semed, por meio do link: 

http://servicossemed.manaus.am.gov.br/chamamentos/web/ 

5.2.Qualquer cidadão ou organização da sociedade civil interessada é parte legítima 

para impugnar o presente edital de chamamento por irregularidade na aplicação 

da Lei nº 13.019/2014 e demais normas regulamentadoras, devendo protocolar 

o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para publicação, devendo 

a Administração julgar e responder à impugnação em até 02 (dois) dias úteis. 

5.3. As impugnações ao presente edital de chamamento público deverão ser 

encaminhadas por e-mail no endereço eletrônico: 

sicosc@semed.manaus.am.gov.br, assim como para maiores informações e 

esclarecimentos. 

5.4. Serão aceitos cadastros até as 23h59Min. 

5.5. O acesso ao sistema ocorrerá pelo nº do protocolo gerado no ato do cadastro, 

encaminhado ao e-mail e, pelo CPF do solicitante. 

 

6. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

6.1. Poderão participar deste Edital, as Organizações da Sociedade Civil (OSC’s) 

que se enquadrem nos termos do Art. 2º, inciso I, alíneas “a” da Lei nº 13.019, 

de 31 de julho de 2014 (com redação dada pela Lei 13.204, de 14 de dezembro 

de 2015), sendo entidade privada sem fins lucrativos aquela 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. 

6.2. As OSC´s deverão prever em Estatuto que, em caso de dissolução da entidade, 

o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual 

natureza que preencha os requisitos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, e cujo 

objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta. 

6.3. As OSC’s devem possuir no mínimo um ano 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). 

mailto:sicosc@semed.manaus.am.gov.br
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6.4. As OSC’s devem ter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. 

6.5. As OSC’s devem estar cientes de que a simples participação no edital de 

chamamento público pressupõe seu conhecimento prévio e sua concordância 

com o atendimento das disposições deste edital e das Leis Federais nº 13.019, 

de 31 de julho de 2014, 13.204, de 14 de dezembro de 2015 além das normas e 

legislações pertinentes à prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do 

Estado do Amazonas – TCE/AM, ainda que não expressamente consignadas 

neste Edital. 

6.6.As organizações da sociedade civil (OSC´s) interessadas em estabelecer a 

parceria, nos termos do presente Edital e das legislações que o fundamentam, 

deverão apresentar suas propostas em forma de plano de trabalho com objetivos 

e metas detalhadas, conforme modelo disponível no portal. 

6.7. O cadastramento deverá ser realizado com a inserção dos seguintes 

documentos:  

I. Cópia do Estatuto Social da OSC; 

II. Proposta de Plano de Trabalho, em papel timbrado da 

organização e entidade pública, devidamente preenchido e 

assinado pelo seu representante legal (Modelo em Anexo ).  

III.  Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ 

emitido pela Receita Federal. 

IV. Documentos do representante legal (RG, CPF e comprovante de 

residência) 

V. Comprovante de que a organização da sociedade civil funciona 

no endereço por ela declarado; (IPTU, água, energia, telefone, 

contrato de locação etc.). 

VI. Certidão de Regularidade Fiscal e Tributária: 

a. Certidão negativa de debitos com a Receita Federal; 

b. Certidão negativa de débitos com o Estado; 

c. Certidão negativa de débitos com o Municipio  

d. Certidão negativa de débitos Trabalhistas; 

e. Certidão negativa relativa à seguridade social e FGTS 

7. DAS VEDAÇÕES 

7.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista na Lei n° 

13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro 

de 2015, no Decreto n° 8.726, de 27 de abril de 2016, a organização da 

sociedade civil que: 

I. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional; 

II. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 
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III. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma 

esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou 

de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau; 

IV. Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 

cinco anos, exceto se: 

a) For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 

débitos eventualmente imputados; 

b) For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, 

c) A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre 

recurso com efeito suspensivo. 

V. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 

durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública; 

c) a prevista no inciso II do art. 73 da Lei 13.019 de 2014, 

d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019 de 2014. 

VI. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos; 

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

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

inabilitação, 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do Art. 12 

da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

VIII. É vedada a celebração de parcerias previstas na Lei 13.019 de 2014, 

alterada pela Lei 13.204 de 2015, que tenham por objetos, envolvam ou 

incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, 

de fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades 

exclusivas de Estado. 

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  
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8.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a avaliar o processo de 

seleção das organizações da sociedade civil, cabendo-lhe, ainda, a análise e 

julgamento das propostas apresentadas ao presente chamamento público, 

instituída previamente à referida análise através de portaria específica, a ser 

composta por servidores da SEMED, sendo que, pelo menos 01 (um), deva ser 

servidor ocupante de cargo efetivo, nos termos estabelecidos pela Lei nº13.019, 

de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, 

no Decreto nº 8.726, de 27 abril de 2016, e publicar seus atos no Diário Oficial do 

Município de Manaus – DOM e no sítio eletrônico semed.manaus.am.gov.br. 

8.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

8.3. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para 

verificar a autenticidade das informações e dos 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. 

8.4. Deverá se declarar impedido de participar do certame o 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, 

nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (Art. 27, § 2º e §3º, da Lei 

nº 13.019, de 2014, e Art. 14, § 1º e §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

8.5. A homologação do resultado final do julgamento da presente seleção deverá 

ser divulgada no Diário Oficial do Município - DOM. 
 

9.  DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO 

9.1. A Comissão de Seleção designada pela Portaria nº 187/2022- SEMED/GS 

analisará os documentos e as propostas apresentadas pelas OSC’s 

concorrentes, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento; 

9.2.  Os documentos serão analisados na ordem cronológica de protocolo; 

9.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de 

julgamento estabelecidos no quadro abaixo a seguir como uma sugestão de 

critérios objetivos para seleção da proposta, o qual deverá ser adaptado de 

acordo com o objeto da parceria a ser celebrada: 
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REQUISITO CRITERIOS PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISE DA 

CARACTERIZA

ÇÃO TÉCNICA 

I - Apresentação detalhada da descrição da 
realidade na proposta, possui nexo com a atividade 
ou projeto proposto, nos seguintes termos:  

a) Não apresenta nexo = 0 ponto; 
b) Demonstra o nexo de maneira 

razoável/mediano = 1 a 10 pontos; 
c) Demonstra o nexo de maneira detalhada e 

compreensível = 11 a 25 pontos. 
 

0 a 25 

II - A proposta apresenta atividades coerentes com 
os objetivos da parceria: 

a) Não é compatível = 0 ponto; 
b) Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 10 

pontos; 
c) Compatível = 11 a 25 pontos 

 

0 a 25 

III - A proposta apresenta atividades passíveis de 
serem executadas: 

a) Não descreve as ações/atividades que serão 
executadas pelo projeto/atividade = 0 ponto; 

b) Descreve ações/atividades com execução 
razoável/mediano = 1 a 10 pontos; 

c) Descreve ações/atividades de maneira 
detalhada, compreensível e perfeitamente 
executáveis = 11 a 25 pontos. 

 

0 a 25 

IV - O prazo de execução é compatível com a 
metas/etapas da proposta:  
a) Não é compatível = 0 ponto; 
b) Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 10 

pontos; 
c) Compatível = 11 a 25 pontos. 

 

0 a 25 

 TOTAL GERAL  100 

 

9.4.  Caso ocorram empates, serão selecionadas as propostas que obtiverem maior 

pontuação no item I da análise da caracterização técnica. 

9.5.As entidades que não cumprirem todas as exigências dispostas na Lei n. 

13.019/2014 e neste edital serão inabilitadas. 

  

10. DOS RECURSOS 

 

10.1. A Organização da Sociedade Civil, disporá de (03) três dias uteis para 

interposição de recurso contra o resultado preliminar e a Comissão de Seleção 

julgará o recurso no prazo de até 03 (três) dias úteis; 

10.2. Os recursos deverão ser apresentados por meio do endereço eletrônico: 

http://servicossemed.manaus.am.gov.br/chamamentos/web/.informando o 

código de protocolo recebido por meio do e-mail informado no ato da inscrição, 

juntamente com o nº do CPF do representante legal cadastrado. 
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11. DA HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO 
PROCESSO DE SELEÇÃO 
 

11.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para interposição de 

recurso, a autoridade competente se manifestará sobre a homologação do 

resultado do processo de seleção. 

11.2. Após a homologação, serão divulgadas no sítio eletrônico oficial do Município 

(DOM) as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de 

seleção.  

11.3. A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à 

celebração da parceria. 

 

12. DO PLANO DE TRABALHO 

 

12.1. Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão constar no 

Plano de Trabalho de acordo com o Art. 22 da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, 

sendo: 

I. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou 

projetos e metas a serem atingidas; 

II. Definição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos 

a serem executados; 

III.  Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas; 

IV. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de 

cumprimento das metas a eles atreladas; 

V. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 

cumprimento das metas; 

VI. Prazo de execução da proposta ou projeto; 

VII. Os resultados esperados dos projetos 

12.2. A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria 

(Art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

 

13. DA CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

 As OSC’s credenciadas após a publicação da Homologação do resultado final 

no Diário Oficial do Município (DOM), a critério da necessidade ou conveniência 

da Secretaria Municipal de Educação – SEMED, serão chamadas para   

apresentar Plano de Trabalho definitivo de acordo com a proposta aprovada e 

os termos do Edital, bem como a documentação atualizada, com vista à 
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celebração do instrumento de parceria, no prazo máximo de 10 (dez) dias a 

contar do recebimento formal da convocação juntamente com: 

 

a) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as 
exigências previstas no art. 33 da Lei no 13.019/2014, exceto se já 
apresentado no momento do credenciamento do representante legal na 
etapa de seleção de propostas; 

b) Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria 
ou de objeto de natureza semelhante, de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: a) 
instrumentos de parceria firmados com órgãos e OSCs 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 organização da sociedade civil ou a 
respeito dela; d) currículos profissionais de integrantes da Organização 
da Sociedade Civil 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 organização da 
sociedade civil; 

c) Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, 
com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão 
expedidor da carteira de idade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

d) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 
funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou 
contrato de locação; 

e) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil 
com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em 
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei no 13.019/2014, as 
quais deverão estar descritas no documento; 

f) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil 
sobre a existência de instalações e outras condições materiais da 
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos 
da parceria; 

g) Declaração do representante legal da OSC de que não há, em seu 
quadro de dirigentes:  

i) Membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 
ou OSC da Administração Pública municipal; 

ii) Cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau. 
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h) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil de 
que não será contratado, para prestação de serviços, servidor ou 
empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou 
função de confiança, de órgão ou OSC 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 
; 

i) Declaração do representante legal da OSC de que não serão 
remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados; membro 
de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
Administração Pública municipal; servidor ou empregado público, 
inclusive àquele 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 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; 

j) Declaração contendo o nome do Contador Responsável pela Entidade e 
respectiva cópia da Certidão de Regularidade do Conselho Regional de 
Contabilidade; 

k)  Declaração sobre a abertura de Contracorrente específica; 
l) Declaração sobre atendimento à Lei Federal no 12.527/2011 – Lei de 

Acesso à Informação; 
m) Declaração contendo o nome do Gestor da Parceria pela entidade, 

responsável pelo Controle Administrativo, Financeiro e de Execução da; 
n) Declaração de disponibilidade de contrapartida (quando houver); 
o) Balanço patrimonial, para fins de comprovação da Natureza da Entidade; 
p) Plano de trabalho definitivo; 
q) Comprovante de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ emitido 

pela Receita Federal; 
f) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária e trabalhista, a 
saber: 

- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais à 
Dívida Ativa da União. 

- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
- Certidão Negativa de Débitos da Fazenda Estadual. 
- Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais. 
- Certificado de Regularidade do FGTS. 

13.1.Todos os documentos exigidos nos itens anteriores deverão estar dentro de seus 

prazos de validade, bem como, durante todo o período de execução da parceria. 

13.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado 

pela OSC, a SEMED solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo 
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em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação 

apresentada (Art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

13.3. 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 federal, 

Estadual ou Municipal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação (DACC), e de prévia dotação orçamentária para 

execução da parceria. 

 

13.4. No período entre a apresentação da documentação prevista no subitem 13 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. 

13.5. O Termo de Colaboração, Termo de Fomento ou Acordo de Cooperação, 

somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no 

Diário Oficial do Município (DOM) (Art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

14. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO 

14.1. A Administração Pública transferirá os recursos em favor da OSC, quando for o 

caso de Termo de Fomento/Colaboração, conforme o cronograma de 

desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência sujeita à 

identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 

bancária específica vinculada a este instrumento. 

14.2. A programação orçamentária, quando houver, que autoriza e viabiliza a 

celebração da parceria, a fim de assegurar a transferência dos recursos 

financeiros ocorrerá à conta dos Programas de Trabalho, Natureza de Despesa 

e Fonte de Recursos da SEMED, através da Nota de Empenho 

14.3. O Termo de Fomento, quando for o caso, 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; 

14.4. Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de 

nulidade do ato e responsabilidade do representante da Organização da 

Sociedade Civil - OSC, para: realização de despesas a título de taxa de 

administração, de gerência ou similar; finalidade diversa da estabelecida neste 

instrumento, ainda que em caráter de emergência; realização de despesas em 

data anterior ou posterior à sua vigência; realização de despesas com taxas 

bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a 

pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; realização de despesas com 
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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; repasses como 

contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos 

e 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. 

14.5. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 

saldos financeiros remanescentes serão devolvidos à Administração Pública no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de 

tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 

competente 

. 

15. DA CONTRAPARTIDA 

15.1. Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de 

parceria, facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja 

expressão monetária será obrigatoriamente identificada no termo de 

colaboração ou de fomento previsto no Art. 35 §1º da Lei 13.019, de 31 de julho 

de 2014, e no Art. 12, parágrafo único do Decreto 8.726, de 27 de abril de 2016. 

(Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 
 

16. DAS OBRIGAÇÕES 

16.1. É obrigatório o uso da logomarca da Prefeitura de Manaus e da SEMED em 

todos os materiais de divulgação, bem como nos casos em que serão 

necessários a confecção e/ou impressão de apostilas, livros, ou quaisquer outros 

tipos de materiais ou objetos impresso e/ou digital sendo futuramente que a 

logomarca da Prefeitura de Manaus e da SEMED estarão disponíveis para 

download no portal: https://semed.manaus.am.gov.br. 

16.2. Manter, durante toda a execução do termo de parceria, em compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificações 

exigidas na chamada publica para credenciamento. 

16.3. Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do Termo de 

Colaboração, do Termo de Fomento ou do Acordo de Cooperação, e deverão 

atender a Lei Federal 13.019, de 2014, a Lei Federal 13.204, de 2015, o Decreto 

Federal nº 8.726, de 2016, além das normas pertinentes à prestação de contas 

junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM. 
 

17. DA EXECUÇÃO DO OBJETO DE PARCERIA 

https://semed.manaus.am.gov.br/
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17.1. 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. 

17.2. A execução das despesas relacionadas à parceria observará, nos termos de 

que trata o Art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014: 

I. A responsabilidade pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, 

de investimento e de pessoal é exclusiva da Organização da Sociedade Civil 

selecionada; e 

II. A responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto 

previsto no termo de fomento ou de colaboração, o que não implica 

responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal 

quanto à inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao 

referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos 

danos decorrentes de restrição à sua execução é exclusiva da Organização 

da Sociedade Civil selecionada. 
 

18. DO GESTOR DO TERMO 

18.1.O agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de 

Parceria será designado pela SEMED, nos termos estabelecidos pela lei 13.204, 

de 14 de dezembro de 2015, e no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, com 

poderes de controle e fiscalização. 

18.2. São obrigações do gestor: 

I. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II.Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria 

e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 

III. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento 

e avaliação de que trata o art. 59 da lei 13.204, de 14 de dezembro de 2015, 

IV. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 

atividades de monitoramento e avaliação. 

 

19. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

19.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação é a instância administrativa 

colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, pela 

proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, 

custos e indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização 
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do controle de resultados, sendo de sua competência a avaliação e a 

homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação. 

19.2. A comissão de monitoramento e avaliação poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar 

seus trabalhos. 

19.3. As ações de monitoramento e avaliação terão caráter preventivo e saneador, 

objetivando a gestão adequada e regular das parcerias. 

19.4. As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas 

tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes sociais 

na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação. 

19.5. A comissão de monitoramento e avaliação deverá realizar visita técnica in loco 

para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta for 

essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance 

das metas. 

19.6. Sem prejuízo do monitoramento e avaliação, poderão ser realizadas eventuais 

auditorias pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva. 
 

20. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

20.1. Para fins de prestação de contas anual e final, a organização da sociedade civil 

deverá seguir as diretrizes da SEMED através da Divisão de Acompanhamento 

de Contratos e Convênios – DACC. 

 

20.2. A prestação de contas deverá ser feita observando-se as regras previstas na 

Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, alterada pela lei 13.204, de 14 de 

dezembro de 2015, no Decreto nº 8.726, de 27 de abril de 2016, além de prazos 

e normas de elaboração constantes no Termo de Colaboração e no plano de 

trabalho. 
 

21. DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO TERMO 

21.1. O Termo Celebrado terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado 

por até 60 meses (sessenta) meses a contar da data da publicação do extrato 

do Termo no Diário Oficial do Município (DOM). 

21.2. O prazo de vigência poderá ser prorrogado, mediante interesse da 

administração pública ou solicitação da organização da sociedade civil, 

devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à Administração 

Pública em, no mínimo, 90 (noventa) dias antes do fim do termo, a qual 

dependerá da concordância da SEMED mediante avaliação do desempenho da 

organização da sociedade civil. 

21.3. A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração termo de fomento 

ou acordo de cooperação deve ser feita pela administração pública quando ela 
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der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato 

período do atraso verificado. 

21.4. Cabe à Administração Pública Municipal a prerrogativa para assumir ou 

transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, 

de modo a evitar sua descontinuidade. 

 

22. DA POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM REDE 

22.1. É permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da sociedade 

civil, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do termo de 

(fomento ou de colaboração ou acordo de cooperação), desde que a 

organização da sociedade civil signatária possua: 

I - mais de um ano de inscrição no CNPJ; 

II – suporte técnico e operacional para supervisionar e orientar diretamente 

a atuação da organização que com ela estiver atuando em rede. 

22.2. A organização da sociedade civil que assinar o termo de (colaboração ou de 

fomento) deverá notabilizar termo de atuação em rede para repasse de recursos 

às não celebrantes, ficando obrigada a, no ato da respectiva formalização: 

I - verificar, nos termos do regulamento, a regularidade jurídica e fiscal da 

organização executante e não celebrante do termo de colaboração ou do 

termo de fomento, devendo comprovar tal verificação na prestação de 

contas; 

II - comunicar à Administração Pública em até sessenta dias a assinatura do 

termo de atuação em rede. 
 

23. DAS PENALIDADES 

23.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 

normas da Lei Federal 13.019/2014, a administração pública municipal poderá, 

garantida a prévia defesa, nos moldes do Processo Administrativo Especial, 

aplicar à organização da sociedade civil parceira as sanções de: 

I - advertência; 

II - suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal 

nº 13.019/2014; e 

III - declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da Lei 

Federal nº 13.019/2014. 

23.2. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando 

verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no 

âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave. 

23.3. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem 

verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da 

parceria e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-

se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso 
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concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela 

provieram para a administração pública municipal. 

23.4. A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de 

participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos 

e entidades da administração pública municipal por prazo não superior a dois 

anos. 

23.5. A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade 

civil de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos 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 autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a 

organização da sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos 

prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo de dois anos da aplicação da 

sanção de declaração de inidoneidade. 

23.6. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de 

inidoneidade é de competência exclusiva do Secretário Gestor do termo de 

colaboração, de fomento ou de acordos de cooperação. 

23.7. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nos incisos I a III do 

item 12.1 deste Edital caberá recurso administrativo, no prazo de 10 dias, 

contado da data de ciência da decisão. 

 

24.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

24.1.As informações e todos os elementos sobre este credenciamento  poderão ser 

obtidos junto à Secretaria Municipal de Educação - SEMED, exclusivamente, 

pelo endereço eletrônico  de e-mail,  sicosc@semed.manaus.am.gov.br.  

24.2.A SEMED se reserva no direito de alterar o presente Edital, por conveniência da 

Administração, sem que caiba às instituições o direito a qualquer indenização. 

24.3. É facultado à SEMED promover diligências destinadas a esclarecer o processo, 

bem como, solicitar a comprovação de qualquer informação apresentada pela 

instituição. 

24.4. A documentação apresentada para fins de qualificação/habilitação fará parte 

dos autos do credenciamento e em hipótese nenhuma será devolvida à entidade. 

24.5. Poderá ser aprovada para funcionamento, salas de aula regulares, das OSC 

credenciadas, mediante análise por comissão de inspeção e avaliação, conforme 

critérios a serem estabelecidos pela Secretaria Municipal de Educação.  

24.6. A relação das entidades credenciadas será publicada no Diário Oficial do 

Município. 

24.7. O credenciamento de que trata este Edital não estabelece obrigação de efetiva 

celebração de Termo de Fomento, Termo de Colaboração ou Acordo de 

Cooperação com as instituições credenciadas, bem como, não gera nenhuma 

mailto:sicosc@semed.manaus.am.gov.br
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expectativa de direito quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos por parte 

da SEMED. 

24.8. O Credenciamento poderá ser anulado a qualquer tempo, desde que seja 

constatada ilegalidade no processo ou revogado por conveniência da 

Administração Pública, através de decisão fundamentada. 

24.9. Os casos omissos deste Edital serão resolvidos pelo Secretário Titular da 

SEMED mediante relatório fundamentado da Comissão de Seleção, ouvida a 

assessoria jurídica e/ou outros órgãos técnicos a seu critério, observando-se a 

legislação aplicável.   

 

 

Manaus, ____ de _______de 2022 

 

 

Rozália da Silva Nobrega 

Presidente da Comissão de Chamamento Público 

Portaria nº 1387 /2022-SEMED/GS 
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MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

 

1. DADOS CADASTRAIS - CONCEDENTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

Secretaria Municipal de Educação 

 CNPJ: 

04312674/0001-82 

ENDEREÇO: 

Avenida Mário Ypiranga, nº  2549 

BAIRRO: 

Parque Dez de Novembro 

CIDADE: 

Manaus 

U.F. 

Amazonas 

CEP: 

69050-030 

 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

 

  

CARGO: 

Secretária Municipal de 

Educação  

 

 

1. 1. DADOS CADASTRAIS PROPONENTE 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

 

 CNPJ: 

 

TIPO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: (  )Sem Fins Lucrativos 

(  )Cooperativa 

(  )Religiosa 

ENDEREÇO: 

 

 

BAIRRO: 

 

CIDADE: U.F. CEP: 

 

E-MAIL  

 

TELEFONE: 

 

CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA: 

 

BANCO AGÊNCIA 

NOME DO RESPONSÁVEL: 

  

CPF: 

 

PERÍODO DE MANDATO: CARTEIRA DE IDENTIDADE/ÓRGÃO 

EXPEDIDOR: 

CARGO: 

 

ENDEREÇO: CEP: 

 

 

 

2 - PROPOSTA DE TRABALHO: 

NOME DO PROJETO: 

 
PRAZO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO 

 
TÉRMINO 

 

PÚBLICO ALVO: 

 

OBJETO DE PARCERIA: 

 

 JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 

DESCRIÇÃO DA REALIDADE QUE SERÁ OBJETO DA PARCERIA (DEVENDO SER DEMONSTRADO 

O NEXO ENTRE ESSA REALIDADE E AS ATIVIDADES OU PROJETOS E METAS A SEREM 

ATINGIDAS) 

 

3 - OBJETIVOS: 

3.1 - GERAL 



 

                                                               

    a 
 

 

 

3.2 - ESPECÍFICOS 

 

 

4 - METODOLOGIA: 

 FORMA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES OU DOS PROJETOS E DE CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

 

 

5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

5.1 - DESCRIÇÃO DAS METAS E DE ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS: 

 

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS: 

 

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

 

 

 

6. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

META ETAPA/FASE ESPECIFICAÇÃO INDICADOR FÍSICO DURAÇÃO 

   UNIDADE QUANTIDADE INÍCIO TÉRMINO 

       

 

7 - PREVISÃO DA RECEITA E DESPESA (R$1,00) 

RECEITA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE    

CONCEDENTE    

TOTAL GERAL    

      

DESPESA TOTAL VALOR MENSAL VALOR ANUAL 

PROPONENTE    

CONCEDENTE    

TOTAL GERAL    

 

 

8 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00) 

8.1 - CONCEDENTE 

META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

       

META 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

       

8.2 - PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA ( CONTRAPARTIDA) 

META 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 

       

META 7º MÊS 8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS 12º MÊS 

       

  

9 - DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

ESPECIFICAÇÃO VALOR  

 

Material de Consumo  

Serviços de Terceiros – Pessoa Física  

Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica  

Custos Indiretos/Equipe Encarregada pela execução  



 

                                                               

    a 
 

 

Equipamentos e Materiais Permanentes  

TOTAL  

 

10 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS deverá ser encaminhada até 90 dias a partir do término da vigência da parceria. 

 

A PRESTAÇÃO DE CONTAS deverá ser encaminhada 30 dias após o final de cada exercício, se a duração da parceria 

exceder um ano; 

 

Após a apresentação da prestação de contas no prazo de até 90 dias, constatada irregularidade ou omissão, será 

concedido prazo de até 45 dias, prorrogáveis por igual período, para a entidade sanar irregularidades ou cumprir a 

obrigação, sem prejuízo das demais medidas administrativas. 

 

 

11 - DECLARAÇÃO 

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, declaro, para fins de comprovação 

junto ao MUNICÍPIO, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência 

com a Administração Pública Municipal ou qualquer entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de 

recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista e determinada 

por este Plano de Trabalho.  

 

Pede deferimento. 

 

                                         

    Local e Data                                                                               Organização da Sociedade Civil 

 

12 – APROVAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  

 

12.1 – Subsecretário de Gestão Educacional: ( ) Aprovado ()Reprovado  

           Data  ________/________/________ 

             Assinatura de acordo com a do sistema Siged. 

 

12.2 – Secretário Municipal de Educação: ( ) Aprovado ( )Reprovado 

           Data  ________/________/________ 

           Assinatura de acordo com a do sistema Siged. 

 

12.3 – Gestor da Parceria: ( ) Aprovado ( ) Reprovado  

           Data  ________/________/________ 

           Assinatura de acordo com a do sistema Siged. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 

ºXX/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO 

DE MANAUS, ATRAVÉS DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED E OSC NA 

FORMA ABAIXO: 

 

Aos        dias do mês        de o do ano de dois mil e vinte dois (2022), nesta cidade de Manaus, capital do 

Estado do Amazonas, República Federativa do Brasil, estiveram na sede da SEMED, neste ato 

representando o MUNICÍPIO DE MANAUS, o Exma. Sra. Secretária Municipal de Educação – SEMED, 

conforme Decreto de _, publicado no DOM Edição , portadora da cédula de Identidade n.º_     CPF n. 

 , residente e domiciliado nesta cidade na doravante denominada PRIMEIRO PARTÍCIPE e 

OSC           , inscrito(a) no CNPJ nº , com sede na neste ato representada por 

  , brasileiro(a), portador(a) da Cédula de Identidade n.º   e do CPF n.   º, residente e domiciliado 

na Rua    , daqui por diante denominado SEGUNDO PARTÍCIPE, tendo em vista os termos do Edital de 

Chamamento Público nº , que originou o Processo n.º , resolvem 

celebrar o presente Acordo de que irá reger-se pelos dispositivos da Lei n.º 13.019/14 e pelas 

cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente instrumento tem por objetivo o estabelecimento de um regime de  , entre o 

PRIMEIRO e SEGUNDO PARTÍCIPE, para tudo na forma do Plano de Trabalho, às 

fls.; Parecer Técnico, às fls. , Despacho, Parecer Jurídico n.º  , Fls. , Parecer n.º _ -

PA/PGM e Despacho, às fls.   

  . 

; que integram o processo administrativo

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE COLABORAÇÃO 

Para que sejam atingidos os objetivos deste Acordo de Cooperação, fica convencionado o seguinte regime 

de colaboração mútua entre os partícipes: Ao PRIMEIRO CONVENENTE compete a obrigação de: 

I. Fornecer profissionais evidenciados no plano de trabalho fls. dos autos. 

II. Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do Acordo de 

Cooperação; 

III. Controlar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, efetuando vistoria “in loco”, por 

funcionários devidamente credenciados; 

IV. Examinar e aprovar eventual proposta de reformulação do Plano de Trabalho, desde que não importe 

na mudança do objeto; 

V. Garantir que os direitos previstos para os servidores, quando em exercício na SEMED, subsistam no 

destino, quando cabível; 

VI. Remeter cópia deste Termo diretamente à Câmara Municipal de Manaus, conforme disposto no § 2º 

do art. 116 da Lei nº. 8.666/93. 
Ao SEGUNDO CONVENENTE compete: 

I. Promover equipe técnica para o desenvolvimento da atividade bem como materiais 

pedagógicos que auxiliam o desenvolvimento da atividade; 

II. Apresentar relatório final para a escola com o impacto da atividade realizada na escola; 

III. Possibilitar, integralmente e a qualquer momento, o acesso às informações relativas ao 

acordo nas áreas administrativa e pedagógica;  

IV. Atender as solicitações estabelecidas em relatórios de análise e acompanhamento de 

Executores, Unidade Técnica e outros setores competentes da SEMED, no que diz respeito ao 



 
 

 

atendimento pedagógico; 

V. Aceitar os serviços de orientação e supervisão escolar, bem como atender todas e quaisquer  

solicitações da SEMED. 

CLÁUSULA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO: O PRIMEIRO CONVENENTE acompanhará as 

atividades técnicas/pedagógicas desenvolvidas pelo SEGUNDO CONVENENTE, assistindo o serviço 

de supervisão, inspeção e orientação, fiscalizará e acompanhará todas as fases de execução do presente 

Acordo de Cooperação, utilizando-se de comunicação escrita, quando recomendável, e sempre que 

necessário intervir nessa execução com vistas ao completo atingimento dos objetivos ajustados. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO: O presente Acordo de Cooperação terá vigência de , a 

contar da data de sua assinatura, cumpridas todas suas condições, podendo ser prorrogado se assim 

acordarem os partícipes, ressaltando-se que a publicação Oficial do Extrato no DOM correrá à conta e 

responsabilidade do PRIMEIRO CONVENENTE, competindo-lhe também, através da SEMED, a 

remessa à Câmara Municipal de Manaus de cópia deste instrumento, mediante ofício. 

CLÁUSULA QUINTA – DO ADITAMENTO: O presente Acordo de Cooperação poderá mediante 

consenso de seus partícipes, ser alterado em suas cláusulas ou condições, mediante Termo Aditivo. 

SUBCLÁUSULA ÚNICA – É expressamente vedado qualquer aditamento que implique na alteração ou 

modificação do objeto ajustado. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DENÚNCIA: Este Acordo de Cooperação poderá ser denunciado por livre 

consenso dos partícipes ou unilateralmente pelo PRIMEIRO CONVENENTE, pela ocorrência de fato 

que torne materialmente inexequível, ou infringência aos seus termos, ou, ainda, se o interesse público 

assim o recomendar. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO: O presente Acordo de Cooperação será publicado em 

forma de Extrato, no Diário Oficial do Município, na forma da lei. 

E, por assim estarem ajustados, assinam o presente Acordo de Cooperação em 02 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que produza um só efeito legal. 

Manaus/AM, 

 

 

Secretária Municipal de Educação – SEMED 

 
 

Representante da OSC 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: CPF:    

NOME: CPF:    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO 

N.ºXXX/2022 QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE MANAUS, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED 

E O, NA FORMA ABAIXO: 
 

 

Aos dias do mês de do ano de , nesta cidade de Manaus, capital do Estado do 

Amazonas, República Federativa do Brasil, estiveram na sede da SEMED, neste ato representando o 

MUNICÍPIO DE MANAUS, o Exma. Sra. Secretária Municipal de Educação – SEMED, conforme 

Decreto         , publicado no DOM Ediçãon        _ , portadora da cédula de Identidade n.º , CPF 

n.º , residente e domiciliada nesta cidade , doravante denominada PRIMEIRO PARTÍCIPE e 

o inscrito no CNPJ de n.º , com sede na , Manaus/AM, neste ato representada 

por seu Presidente,          , Cédula de Identidade n.º          e do CPF n.º , residente e domiciliado 

na , Manaus – AM, daqui por diante denominada SEGUNDO PARTÍCIPE, tendo em vista os termos do 

Edital de Chamamento Público nº          /2022 que originou o Processo n.º_  , resolvem celebrar 

o presente Termo de Fomento, que irá reger-se pelos dispositivos das Leis n.º 101, de 04 de maio de 

2000, nas correspondentes Leis de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei 13.019/14, 

de 31 de julho de 2014 e pelas cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo de Fomento tem por objeto     
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES: 

Ao PRIMEIRO PARTÍCIPE compete à obrigação de: 

I. Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais à execução do Termo de Fomento; 

II. Controlar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, efetuando vistoria in loco, 

diretamente por terceiros, expressamente autorizados; 

III. Examinar e aprovar eventual proposta na reformulação do Plano de Trabalho, desde que não 

importe na mudança do objeto; 

IV. Fornecer manual específico de prestação de contas à Organização da Sociedade Civil por 

ocasião da celebração da parceria; 

V. Liberar os recursos por meio de transferência e em obediência ao cronograma de desembolso, 

que guardará consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto; 

VI. Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de 

irregularidades na execução do objeto da parceria. 

- Ao SEGUNDO PARTÍCIPE compete: 

I. Manter escrituração contábil regular; 

II. Prestar conta dos recursos recebidos por meio deste Termo de Fomento; 

III. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o art. 51 da Lei n.º 

13.019/2014; 

IV. Dar livre acesso aos servidores do órgão repassador do recurso, do controle interno e do Tribunal 

de Contas correspondente aos processos, aos documentos, às informações referentes aos 

instrumentos de transferências regulamentados pela Lei n.º 13.019/2014, bem como aos locais 

de execução do objeto; 

V. Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 



 

 

 

VI. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relacionados à execução do objeto previsto no Termo de Fomento, não implicando 

em 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; 

VII. Disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao 

extrato deste Termo de Fomento, contendo, pelo menos, o objeto da parceria. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS REPRESENTANTES 

Para gerenciar a execução das atividades decorrentes deste Acordo, as partes designarão oportunamente 

os servidores responsáveis pelo acompanhamento, avaliação, supervisão e fiscalização da execução. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente Termo de Fomento 

é de R$ ,00 ( _); 

A Administração Pública Municipal transferirá em uma única parcela, para execução do presente Termo 

de Fomento, recursos no valor de R$          ,00 ( ), correndo a despesa à conta da seguinte rubrica 

orçamentária, através da Nota de Empenho n.º , datada de . 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

A Administração Pública transferirá os recursos em favor da OSC , conforme o cronograma de 

desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência sujeita à identificação do beneficiário 

final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento. 

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 

remanescentes serão devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob 

pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 

autoridade competente. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 

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; 

Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade do 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; 

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 SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

I. O presente Termo de Fomento vigerá a contar de, conforme Plano de Trabalho; 

II. Sempre que necessário, mediante proposta do Segundo Partícipe, 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;  

III. Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a Administração Pública promoverá a 

prorrogação do prazo de vigência do presente Termo de Fomento, independentemente de proposta do 

Segundo Partícipe, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado; 

IV. 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 OITAVA   –   DO   MONITORAMENTO,   DO   ACOMPANHAMENTO   E   DA 

FISCALIZAÇÃO 

 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 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 Primeira Partícipe; 

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pelo Instituto 

Transformando Vidas 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. 

 

CLÁUSULA NONA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

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. 

§ 1.º A Organização da Sociedade Civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos 

recebidos em até 30 (trinta) dias, das aquisições efetuadas no mês anterior, por meio da 

apresentação organizada das notas fiscais ou recibos que comprovem os pagamentos efetuados e 

que registrem a identificação do beneficiário final de cada pagamento; 

A Organização da Sociedade Civil está obrigada a prestar as contas finais da boa e regular aplicação dos 

recursos no prazo de até 30 (trinta) dias a partir do término da vigência da parceria, conforme 

estabelecido neste instrumento; 

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; 

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. 

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. 

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 DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES 

A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, 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; 

Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo de Fomento com alteração da natureza do 

objeto; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

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; 

II- 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 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, 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;



 

 

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; 

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

O presente Termo de Fomento poderá ser: 

I - denunciado 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) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 

apresentado; 

d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 

Tomada de Contas Especial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 

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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO 

Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo de Fomento, que não possam ser 

resolvidas pela via administrativa, o foro Juízo de Manaus - Comarca da capital do Estado do Amazonas, 

com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem; 

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. 

 

Manaus/AM, 

 

Secretário Municipal de Educação 

RepresentantesOSC 

TESTEMUNHAS: 

NOME: CPF:    

NOME: CPF:    



 

 

 


