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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA A SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÕES DA 

SOCIEDADE CIVIL - OSC Nº____/2022 

 

  

 

 

 

O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Educação, comunica aos 

interessados que está procedendo no CHAMAMENTO PÚBLICO para a seleção de Organizações da 

Sociedade Civil - OSC, do Estado do Amazonas preferencialmente localizadas no perímetro urbano da 

cidade de Manaus para a celebração de Acordo de Cooperação Técnica para, em regime de mútua 

colaboração, para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução 

do Projeto Coleta Seletiva Manaus: vamos reciclar, que tem por finalidade instituir as unidades 

escolares da Rede Municipal de Ensino como ponto de coleta de material reciclável (papel, plástico e 

metal) e sensibilizar a comunidade escolar para que esta desenvolva o senso de responsabilidade sobre 

o seu resíduo, levando-o a para que seja feito o descarte correto. 

 

1.1. Este chamamento público e o instrumento dele decorrente são regidos pela Lei Federal 

nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014. 

1.2.O procedimento deste chamamento público observará os seguintes prazos: 

 

 

 

 

                                                 
1
 Serão aceitas inscrições até as 23h59Min. O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de 

identificação e de senha pessoal e intransferível. 

Ato/Procedimento Prazo/data 

Publicação do Edital  27/06/2022 

Impugnação do edital 

05 dias úteis 

anteriores à data 

fixada para abertura 

da sessão pública, 

por meio eletrônico, 

na forma do edital. 

Divulgação do Julgamento da Impugnação 04/07/2022 

- 1ª fase - Período de inscrições
1
  05 a 06/07/2022 

Divulgação do resultado das Inscrições 11/07/2022 

-2ª fase - Julgamento da documentação (seção 

pública) 

13/07/2022 

Divulgação preliminar do Credenciamento 20/07/2022 

Interposição de recurso contra o resultado preliminar 21 a 27/07/2022 

1. Preâmbulo 
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O objeto deste chamamento público será o credenciamento de Organizações da Sociedade 

Civil (OSC) a  fim de formalização de parceria, para desenvolver o projeto, conforme art. 2º, inc. III-A 

e III-B da Lei 13.019/2014  através de Termo de Cooperação/Fomento/Colaboração Técnica em 

regime de mútua cooperação com a Administração Pública, por finalidade instituir as unidades 

escolares da Rede Municipal de Ensino como ponto de coleta de material reciclável (papel, plástico e 

metal) e sensibilizar a comunidade escolar para que esta desenvolva o senso de responsabilidade sobre 

o seu resíduo, levando-o à para que seja feito o descarte correto, tendo por objetivo a realização das 

ações conforme Plano de Trabalho. 

 

 

 

 

 Considerando o que assevera a Lei 9394/96 - Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB 

em seu artigo 32, “o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante 

[...] II – a compreensão do ambiental natural e social do sistema político, da 

tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. 

Considerando o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017)  

[...]cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar os currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a 

vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma 

transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e 

do adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental [...]. 

Análise dos Recursos 28/07/2022  

Prazo para apresentação das contrarrazões com defesa 

dos proponentes em relação ao resultado dos recursos 

29/07 A 03/08/2022 

Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de credenciamento com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houve) 

13/08/2022 

Publicação do resultado final no sitio eletrônico e 

DOM 

A partir de 

18/08/2022 

Convocação para apresentação de documentos para 

celebração da parceria 

De acordo com o 

interesse da SEMED 

2. Objeto 

3. Justificativa 
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Considerando o que versa o artigo 225 da Constituição Federal (1988), todos têm direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações 

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED - Manaus resolveu ampliar o projeto de 

coleta seletiva que já vinha sendo desenvolvido em suas escolas, por entender a importância e a 

necessidade de contribuir para a formação integral de seus alunos.  

As cidades ampliam sua pegada ambiental a um ritmo acelerado, colocando em risco a 

saúde humana, o acesso à água e alimentos e os habitats de todas as formas de vida. A busca por uma 

cidade sustentável deve ser uma responsabilidade de todos os segmentos da sociedade tendo em vista 

as múltiplas formas de intervenção do homem na produção e transformação do Meio Ambiente. Dessa 

forma é imperioso que o processo educacional tenha a preocupação em ser um importante braço nessa 

construção, pois ele apresenta-se como uma possibilidade de combater os impactos socioambientais e 

uma ferramenta que aponta alternativas para mitigar os efeitos nocivos de nossas ações no meio 

ambiente e contribuir para a sua preservação. 

Quando falamos em gerenciamento adequado e sustentável dos resíduos sólidos, é 

impossível não reconhecer a Educação Ambiental como fundamental para esse processo, pois ela é 

utilizada como geradora de reflexão para os integrantes da comunidade escolar, promovendo mudanças 

de postura, no que diz respeito ao consumo consciente, ao aproveitamento dos recursos na sua 

totalidade, ao despertar para o senso de responsabilidade sobre o resíduo gerado e, posteriormente, ao 

seu descarte consciente. 

No Projeto Coleta Seletiva Manaus, a SEMED traz em primeiro plano a Educação 

Ambiental, sendo a responsável por suas palestras e ações de sensibilização com a comunidade escolar, 

lá previstas; cumprindo, assim, a sua competência de atuar com a educação sensibilizadora das 

questões ambientais e colaborando para que Manaus seja uma cidade mais sustentável.  

Os Documentos norteadores da Educação que permitem que trabalhemos com Educação 

Ambiental, como a BNCC e a LDB, preconizam que a Educação em todas as suas modalidades de 

ensino trabalhe com os temas transversais de maneira integradora ao longo de todo o ano letivo. 

O projeto vai ao encontro também dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS, 

propostos pela Organização das Nações Unidas – ONU. 

ODS 4 – Educação de Qualidade 

ODS 6 – Água Limpa e Saneamento 

ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis 

ODS 13 – Ação contra a mudança global do clima 

ODS 14 – Vida na Água 

ODS 15 – Vida Terrestre 

ODS 17 – Parcerias e meios de implementação. 

 

É importante enfatizar que as Associações de Catadores, uma vez parceiras do Projeto, 

farão somente a coleta do material descartado dentro dos espaços escolares. E, partindo do princípio de 

que elas são credenciadas à SEMULSP, então não deixa de ser indiretamente um braço daquela 
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Secretaria dentro do Projeto, ou seja, a competência de recolher os resíduos e dar a destinação 

adequada a estes permanece sendo da SEMULSP, daí a necessidade de ser aberto o Chamamento 

Público. 

 

 

 

 

Em obediência ao que determina o artigo 23 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 que 

estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as Organizações da 

Sociedade Civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em 

planos de trabalho inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de 

cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com 

organizações da sociedade civil; e altera as Leis nº 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de 

março de 1999,  a Administração Pública deverá adotar procedimentos claros, objetivos e 

simplificados que orientem os interessados e facilitem o acesso direto aos seus órgãos e instâncias 

decisórias, independentemente da modalidade de parceria prevista nesta Lei. E sempre que possível, a 

administração pública estabelecerá critérios e indicadores padronizados a serem seguidos, 

especialmente quanto aos objetos; metas; custos e indicadores, quantitativos ou qualitativos, de 

avaliação de resultados.  

 

 

 

 

5.1.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 municipais, devendo protocolar o pedido 

até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de propostas, 

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

 

5.2.As impugnações ao presente edital de chamamento público deverão ser dirigidas à 

Secretaria Municipal de Educação/ Comissão de Recebimento nomeada pela Portaria nº 

0040/2022 – SEMED/GS, situada na Avenida Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de 

Novembro, CEP 69057-002, Manaus/Amazonas, e protocoladas durante o horário de 

expediente da Administração, que se inicia às 8h00Min. e se encerra às 23h59Min. (horário 

Manaus) e serão encaminhadas por meio do link https://semed.manaus.am.gov.br. 

 

5.3.A impugnação, além de atentar para os requisitos do item 5.2, deverá apresentar cópias da 

carteira de identidade do representante e do ato constitutivo da organização da sociedade 

civil.  

 

5.4.A impugnação não possui efeito suspensivo e caberá ao Presidente da Comissão de 

4. Referências Legais 

5. Impugnação  
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Recebimento, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração do edital e dos anexos, decidir 

sobre a impugnação no prazo de dois dias úteis, contado da data de recebimento da 

impugnação.  

 

5.5.A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 

pelo Presidente da Comissão na forma de Ata reduzida a termo. Acolhida a impugnação 

contra o edital, será definida e publicada nova data para realização do certame. 

 

 

 

 

6.1.A fase externa do Chamamento será na forma eletrônica, será iniciada com a convocação 

dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial do Município e 

no sítio eletrônico oficial desta SEMED, a saber 

6.2.Serão aceitas inscrições até as 23h59Min.  

6.3.O credenciamento para acesso ao sistema ocorrerá pela atribuição de chave de identificação 

e de senha pessoal e intransferível. 

 

 

 

 

  

 

7.1.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.  

7.2.A programação orçamentária, quando houver, que autoriza e viabiliza a celebração da 

parceria, a fim de assegurar a transferência dos recursos financeiros ocorrerá a despesa à 

conta da rubrica orçamentária vinculada ao orçamento desta SEMED, através da Nota de 

Empenho. 

7.3.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;  

7.4.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 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 

6. Das Inscrições 

7.Da Programação Orçamentária  
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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. 

7.5.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. 

 

 

 

 

8.1.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. 

8.2.A contrapartida mencionada no item 8.1 trata-se de materiais didáticos pedagógicos 

complementares, como jogos de tabuleiro (xadrez, dama, dominó), jogo da memória, 
quebra-cabeça, além de papel e absorventes higiênicos.  

 

 

 

 

9.1.A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta pelo presidente 

da Comissão com a utilização de sua chave de acesso e senha. Os inscritos poderão participar 

da sessão pública na internet, mediante a utilização de sua chave de acesso e senha.  

9.2.O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Presidente da 
Comissão e os licitantes. 

 

 

 

 

10.1.Se enquadrar no conceito de Organização da Sociedade Civil previsto no art. 2ª, inc. I,  

alíneas a, b e c, da Lei Federal nº 13.019/2014, a qual considera Organização da Sociedade 

Civil: entidade privada sem fins lucrativos 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; 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 e  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. 

10.2.Para celebrar parcerias com o Município, nos moldes da Lei Federal nº 13.019/2014, as 

8.Do valor previsto para a realização do Objeto 

9. Da abertura da Seção Pública 

10. Das Condições de Participação 
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organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de organização interna que 

prevejam, expressamente:  

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social;  

b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta 

Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;  

c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

as Normas Brasileiras de Contabilidade;  

d) possuir:  

d.1) 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, conforme, respectivamente, a parceria 

seja celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da 

União, admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de 

nenhuma organização atingi-los;  

d.2) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante;  

d.3) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas.  

d.4) Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requisito 

previsto na alínea “a” do item 10.1.2;  

d.5) Serão dispensadas do atendimento ao disposto nas alíneas “a” e “b” do item 

10.1.2 as organizações religiosas;  

d.6) As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na 

legislação específica e ao disposto na alínea “c” do item 10.1.2, estando dispensadas do 

atendimento aos requisitos previstos nas alíneas “a” e “b” do item 10.1.2.  

d.7) Para fins de atendimento do previsto na alínea “d.3” do item 10.1.2, não será 

necessária a demonstração de capacidade instalada prévia. 

  

 

 

 

11.1. É permitida a atuação em rede por duas ou mais organizações da sociedade civil, 

mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do Termo de Cooperação 

Técnica, desde que a organização da sociedade civil signatária possua mais de um ano de 

inscrição no CNPJ; capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar 

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

11.2. A organização da sociedade civil que assinar o Termo de Cooperação Técnica deverá 
celebrar o termo de atuação em rede para repasse de recursos às não celebrantes, ficando 

obrigada a, no ato da respectiva formalização verificando 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 e comunicar à Administração Pública em até sessenta dias a assinatura do termo de 

atuação em rede. 

11.3. Para celebração de parceria com atuação em rede deverão ser observadas os requisitos 

da Lei 13.019/2014, do Decreto Municipal nº 058/2017 e os requisitos constantes do 

11. Da possibilidade de atuação na Rede 
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presente edital. 

 

 

 

 

12.1. A fase externa deste chamamento público na forma eletrônica, será iniciada com a 

convocação dos interessados por meio da publicação do aviso do edital no Diário Oficial do 

Município de Manaus e no sítio eletrônico oficial desta Secretaria Municipal de Educação. 

12.2. Esta SEMED disponibilizará a íntegra do edital no sítio eletrônico 

https://semed.manaus.am.gov.br As modificações no edital serão divulgadas pelo mesmo 

instrumento de publicação utilizado para divulgação do texto original e o prazo inicialmente 

estabelecido será reaberto, exceto se, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas, resguardado o tratamento isonômico aos licitantes.  

12.3. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento público serão enviados à 

Comissão de Recebimento concedida pela Portaria nº 40 /2022-GS/SEMED, até 5 (cinco) dias 

úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, por meio eletrônico, na forma do 

edital. 

12.4. O Presidente da Comissão de Recebimento responderá aos pedidos de esclarecimentos 

no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar 

subsídios formais aos órgãos que entender. 

12.5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema. 

12.6. A proposta escrita, apresentada em única via, em papel timbrado da OSC, em língua 

portuguesa, no formato A4, na fonte Arial, tamanho 11, com espaçamento entre linhas de 1,5 

cm, redigida com clareza de maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil 

compreensão, com todas as folhas assinadas ou rubricadas manualmente pelo representante 

legal da OSC ou por seu procurador legalmente constituído, na forma do modelo de proposta 

anexa ao presente edital, contemplando: 

  a) a descrição do objeto da parceria; 

  b) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o 

projeto proposto; 

  c) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas; 

  d) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

  e) o valor global necessário para execução do objeto da parceria, com a 

indicação da expressão monetária da contrapartida em bens e serviços, se for o caso; e 

  f) o detalhamento da proposta dar-se-á no Plano de Trabalho a ser apresentado. 

 

 

 

 

13.1.O julgamento das propostas será realizado pela Comissão de Seleção, designada conforme 
Portaria nº 0040/2022 – SEMED/GS (Anexo I) do presente edital. 

13.2.Na etapa de avaliação das propostas serão analisadas e classificadas as propostas 

apresentadas conforme as regras estabelecidas neste edital, com caráter eliminatório e 

classificatório, as quais deverão conter as seguintes informações que se se seguem: 

12. Da data, local e forma de apresentação das propostas 

13. Dos critérios de seleção e julgamento das propostas 
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13.3.descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado 

o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

13.4.descrição de metas qualitativas e quantitativas, mensuráveis, a serem atingidas e de 
atividades ou projetos a serem executados, devendo haver detalhamento do que se pretende 

realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 

13.5.previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria; 

13.6.forma e prazo para a execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 
eles atreladas; 

13.7.plano de aplicação de recursos, com o valor máximo de cada meta, dispensado o 

detalhamento do valor unitário ou total de cada elemento de despesa, 

13.8.definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

13.9. A avaliação e a seleção das propostas ocorrerão em até 7 (sete) dias úteis da data de 

recebimento das propostas, sendo que desta decisão deverá ser dada ciência a todas os 

proponentes; 

13.10. Serão classificadas as propostas em conformidade com o grau de adequação aos 
objetivos, diretrizes e metas contidas no Plano de Trabalho elaborado pelo Município 

(Termo de Colaboração) ou apresentado pela entidade (Termo de Fomento) e ao valor de 

referência estimado, sendo que a Comissão de Seleção classificará as Organizações da 

Sociedade Civil que atingirem, no mínimo, 56 pontos, conforme critérios de avaliação e 

pontuação das propostas constantes no quadro abaixo: 

 

 

 
REQUISITO CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise da 

Caracterização 

Técnica da 

Proposta 

A descrição da realidade apresentada na Proposta possui nexo 

com projeto proposto (possuir veículos adequados para o 

transporte do material coletado; possuir coletores suficientes para 

atender os pontos de coleta, de acordo com sua estrutura física; e 

emitir certificados de destinação correta dos resíduos coletados). 

- Não apresenta nexo = 0 ponto; 

- Demonstra o nexo de maneira razoável/mediano = 1 a 10 

pontos; 

- Demonstra o nexo de maneira detalhada e compreensível = 10 a 

20 pontos. 

0 a 20 

A Proposta apresenta ações/atividades coerentes com o plano de 

trabalho. 

- Não é compatível = 0 ponto; 

- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos; 

- Compatível = 8 a 15 pontos 

0 a 15 

A Proposta apresenta ações/atividades coerentes com os objetivos 

do projeto em que se insere o objeto da parceria, descritas no 

Anexo ... deste edital. 

- Não é compatível = 0 ponto; 

- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos; 

- Compatível = 8 a 15 pontos 

0 a 15 
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A Proposta apresenta ações/atividades possíveis de serem 

executadas. 

- Não descreve as ações/atividades que serão executadas pelo 

projeto/atividade = 0 ponto; 

- Descreve ações/atividades com execução razoável/mediano = 1 

a 5 pontos; 

- Descreve ações/atividades de maneira detalhada, compreensível 

e perfeitamente executáveis = 6 a 10 pontos. 

0 a 10 

A Proposta apresenta ações/atividades adequadas aos objetivos 

específicos da política do projeto.  

- Não é compatível = 0 ponto; 

- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 7 pontos; 

- Compatível = 8 a 15 pontos 

0 a 15 

O prazo de execução é compatível com as metas/etapas/ações da 

Proposta. 

- Não é compatível = 0 ponto; 

- Compatibilidade razoável/mediano = 1 a 5 pontos; 

- Compatível = 6 a 10 pontos. 

0 a 10 

 Subtotal da pontuação 85 pontos 

Análise da 

Caracterização 

Pedagógica da 

Proposta 

A Proposta apresenta pessoal apto e em número suficiente para 

realização de palestras e ações de sensibilização nos pontos de 

coleta/escola. 

- Não apresenta = 0 ponto; 

- Apresenta parcialmente = 1 a 7 pontos; 

- Apresenta satisfatoriamente = 8 a 15 pontos 

0 a 15 

 Subtotal da pontuação 15 pontos 

 Total da pontuação 100 pontos 

 

13.11. Caso ocorram empates, serão selecionadas as propostas que obtiverem maior pontuação 
na ordem dos requisitos a seguir: Análise da Caracterização Técnica da Proposta.  

13.12. Persistindo o empate, será realizado sorteio em sessão pública convocada pela 

Comissão de Seleção. 

13.13. Será obrigatoriamente justificada, na ata de julgamento, a seleção de proposta que não 
for a mais adequada à realização do Projeto constante deste edital. 

13.14. A Comissão de Seleção avaliará todas as propostas entregues dentro do prazo 

estabelecido neste Edital. 

13.15. As propostas que não contemplarem os elementos incluídos nos modelos constantes no 
Modelo de Plano de Trabalho e Modelo de Proposta (Anexo IV e III) que estão anexos a 

este Edital ou que apresentarem conteúdos idênticos, serão eliminadas. 

 

 

 

14.1. O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a 

homologação dos resultados. 

14.2.A seleção das propostas será realizada em sessão pública previamente designada no item 9.1 
deste edital, que observará o seguinte procedimento: 

14.3.Credenciamento do representante legal da Organização da Sociedade Civil, com base na 

carta de credenciamento, a ser apresentada em conformidade com o modelo do Anexo III 

deste Edital, juntamente com cópias da carteira de identidade do representante e do ato 

constitutivo da Organização da Sociedade Civil. 

14.4. A entrega da documentação exigida neste Edital será feita eletronicamente e confirmada por 

14. Do procedimento de Seleção 
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meio eletrônico à OSC inscrita e será emitido relatório para Homologação eletrônica.  

14.5.Classificação das propostas será de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no 

neste edital. 

14.6.A avaliação e a seleção das propostas ocorrerão em dias úteis da data de recebimento das 
propostas, sendo que, desta decisão, deverá ser dada ciência a todas os proponentes 

eletronicamente. 

14.7.A Comissão de Seleção, se entender necessário, poderá suspender a sessão pública para 

realização de diligências que julgar pertinentes para o esclarecimento de quaisquer situações 

relativas ao procedimento de seleção e à análise das propostas. 

14.8.A Comissão de Seleção, para julgamento e classificação das propostas, poderá solicitar a 
manifestação das áreas técnicas e jurídica e, inclusive, poderá contar assessoramento de 

especialista que não seja membro desse colegiado. 

14.9.Após o julgamento das propostas estas serão ordenadas conforme a ordem de sua 

classificação, conforme a pontuação obtida, devendo o resultado preliminar do processo de 

seleção ser divulgado sítio eletrônico oficial do Município, na data/período neste edital. 

 

 

 

 

15.1. As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar recurso à Comissão de Seleção 
contra o resultado preliminar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação 

ou, na impossibilidade, da ciência da decisão. 

15.2. A Comissão de Seleção dará ciência da interposição do recurso às demais organizações da 

sociedade civil participantes do chamamento público para que, no prazo de até 05 (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento da comunicação, apresentem contrarrazões ao recurso 

interposto. 

15.3. A Comissão de Seleção, depois de decorridos os prazos de recurso e de contrarrazões de 
recurso, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, julgará o recurso. 

15.4. As OSC poderão desistir da interposição de recurso, fato que será registrado em ata ou 

certificado, caso em que o processo será encaminhado para homologação da autoridade 

superior. 

  

 

 

16.1.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. 

16.2.Após a homologação, serão divulgadas no sítio eletrônico oficial do Município as decisões 

recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção. 

16.3.A homologação não gera direito para a organização da sociedade civil à celebração da 
parceria. 

 

 

 

   

17.1.Para a celebração da parceria, a Administração Pública convocará a Organização da 
Sociedade Civil selecionada para, no prazo de até 60 (sessenta) dias úteis, apresentar os 

documentos mencionados no item 11.1.2 deste edital.  

15. Dos Recursos 

16. Da Homologação e Divulgação do Resultado Final 

17. Da celebração da Parceria 
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17.2.A OSC classificada em primeiro lugar deverá apresentar, na Secretaria Municipal de 

Educação, os documentos que comprovem o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 

I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do 

art. 34 da Lei nº 13.019/2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de 

que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos 

seguintes documentos: 

17.2.1. 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, sendo que, 

deverá constar expressamente em cláusulas do Estatuto que: 

17.2.2. não há distribuição 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; 

17.2.3. há a aplicação integral dos recursos na consecução do respectivo objeto social de 
forma imediata ou por meio da constituição de Fundo Patrimonial ou Fundo de 

Reserva; 

17.2.4. possui objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social; 

17.2.5. em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 

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

17.2.6. 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 organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com cadastro 

ativo, sendo necessário que neste comprovante contenha informação expressa 

(código) de que se trata de uma entidade sem fins lucrativos; 

17.2.7. 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; 

17.2.8. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais; 

17.2.9. Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários e à Dívida Ativa do Município 

de Manaus; 

17.2.10. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 
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17.2.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

17.2.12. relação nominal atualizada dos dirigentes da OSCl, 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; 

17.2.13. 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; 

17.2.14. 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; 

17.2.15. 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; 

17.2.16. declaração do representante legal da OSC de que não há, em seu quadro de 
dirigentes: a) membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 

OSC da Administração Pública municipal; e b) cônjuge, companheiro ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na 

alínea “a” deste inciso; 

17.2.17. declaração do representante legal da organização da sociedade civil de 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 ; 

17.2.18. 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; 

17.2.19. Declaração de início das atividades; 

17.2.20. Declaração contendo o nome do Contador Responsável pela Entidade e 
respectiva cópia da Certidão de Regularidade do Conselho Regional de 

Contabilidade; 

17.2.21. Declaração sobre a abertura de Contracorrente específica; 

17.2.22. Declaração sobre atendimento à Lei Federal nº 12.527/2011 – Lei de Acesso à 
Informação; 

17.2.23. Declaração contendo o nome do Gestor da Parceria pela entidade, responsável 
pelo Controle Administrativo, Financeiro e de Execução da; 

17.2.24. Declaração de disponibilidade de contrapartida (quando houver); 

17.2.25. balanço patrimonial, para fins de comprovação da Natureza da Entidade; 
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17.3.Para fins do disposto neste Chamamento Público, entende-se por membro de Poder o titular 

de cargo estrutural à OSC que exerça atividade típica de governo, de forma remunerada, 

como Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores. 

17.4.Para fins deste Chamamento Público, não são considerados membros de Poder os integrantes 
de conselhos de direitos e de políticas públicas. 

17.5.A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil independe da 

capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, a aquisição de bens e 

equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento 

do objeto da parceria. 

17.6.Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos IV a VII do 
item 11.1.2 deste edital, as certidões positivas com efeito de negativas. 

   

 

 

 

18.1.Não poderão celebrar a parceria decorrente deste chamamento público as organizações da 

sociedade civil: 

18.2.suspensas temporariamente da participação em chamamento público e impedidas de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e OSCs do Município de Manaus; e 

18.3.declaradas inidôneas para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e OSCs 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. 

18.4.necessário apresentar declaração do representante legal da OSC de inexistência de 
impedimento à celebração da parceria. 

 

 

 

19.1.O Gestor da Parceria verificará o cumprimento dos requisitos para a celebração da parceria, 

oportunidade em que, para fins de apuração do cumprimento do requisito constante no 

inciso IV do caput do art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014 e o estabelecido neste edital, 

verificará a existência de contas rejeitadas em âmbito federal, estadual, distrital ou 

municipal que constem de plataformas eletrônicas dos entes federados, bem como de 

penalidades aplicadas à OSC nos cadastros existentes, cujas informações preponderarão 

sobre aquelas constantes no documento apresentado. 

19.2.Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados nos termos deste 
edital, estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem 

disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

regularizar a documentação, sob pena de não celebração da parceria. 

19.3.Para a celebração da parceria, a organização da sociedade civil selecionada deverá, no prazo 

referido no item 11.1.1, apresentar o Plano de Trabalho, com adequações que se fizerem 

necessárias, caso este já tenha sido apresentado juntamente com a proposta, o qual será 

submetido à aprovação da Administração. 

19.4.Verificada a regularidade dos documentos apresentados e aprovado o Plano de Trabalho 

apresentado, o processo será encaminhado para a área técnica para emissão do parecer 

técnico jurídico condicionado a autorização do Secretário Municipal de Educação. 

                           

 

18. Dos Impedimentos 

19. Da verificação dos requisitos para Celebração da Parceria 

20. Da convocação para a celebração da parceria 



 

                    
              Avenida Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro, CEP 69057-002, Manaus/Amazonas 
                                              Telefone: 99962-4907 - 2º Andar - Sala 306 
 

Elaborado por ACCL 

 

 

20.1.Caso os pareceres sejam favoráveis à celebração da Parceria, a Organização da Sociedade 

Civil será convocada pelo Administrador Público para a assinatura do Termo de Cooperação, 

no prazo de até 05 (cinco) dias, sob pena de decair do direito de celebração da parceria. 

20.2.Na hipótese de a Organização da Sociedade Civil selecionada não atender aos requisitos 
exigidos deste edital, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a 

aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 

20.3.Caso a Organização da Sociedade Civil convidada nos termos deste edital aceite celebrar a 

parceria, ser-lhe-á concedido prazo para a apresentação dos documentos exigidos neste 

edital. 

20.4.Apresentados os documentos proceder-se-á à verificação do atendimento aos requisitos 
previstos deste edital. 

 

 

 

 

21.1.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, previsto em legislação específica e 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. 

21.2.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. 

21.3.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 concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os 

danos que dela provieram para a administração pública municipal. 

21.4.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. 

21.5.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. 

21.6.A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de 
competência exclusiva de Secretário Gestor do termo de colaboração, de fomento ou de 

acordos de cooperação. 

21.7.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 (des) dias, contado da data de 

ciência da decisão. 

 

21. das Penalidades 

22. Da Vigência e Prorrogação do Termo da Parceria 
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22.1.O Acordo de Cooperação vigorará a partir da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 

2024, podendo ser prorrogado mediante solicitação da Organização da Sociedade Civil, 

devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à Administração Pública no prazo 

máximo de trinta dias antes do fim da parceria. 

22.2.A prorrogação de ofício da vigência do Acordo de Cooperação será feita pela Administração 
Pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato 

período do atraso verificado. 

22.3.O Acordo de Cooperação poderá ser alterado, exceto quanto ao seu objeto, mediante a 

celebração de Termos Aditivos, desde que acordados entre os parceiros e desde que firmados 

no prazo máximo de 30 dias antes do término da parceria. 

22.4.O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou apostila mento ao plano de trabalho original. 

 

 

 

 

23.1.Para que sejam atingidos os objetivos do Acordo, fica convencionado o seguinte regime de 

colaboração mútua entre os partícipes 

23.2.À SEMED compete a obrigação de fornecer as condições evidenciados no Plano de 

Trabalho. 

23.3.Orientar e aprovar os procedimentos técnicos e operacionais necessários à execução do 

Acordo;  

23.4.Controlar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, efetuando vistoria “in 

loco”, por funcionários devidamente credenciados. 

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

importe na mudança do objeto; garantir que os direitos previstos para os servidores, quando 

em exercício na SEMED, subsistam no destino, quando cabível; remeter cópia deste Termo 

diretamente à Câmara Municipal de Manaus, conforme disposto no § 2º do art. 116 da Lei nº. 

8.666/93. 

23.6.A OSC compete: promover equipe técnica para o desenvolvimento da atividade bem como 

materiais pedagógicos que auxiliam o desenvolvimento da atividade. 

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

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

acordo nas áreas administrativa e pedagógica. 

23.9.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. 

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

quaisquer solicitações da SEMED. 

 

 

 

24.1.Esta SEMED acompanhará as atividades técnicas/pedagógicas desenvolvidas, assistindo o 

23. Do Regime de Colaboração 

24. Da Fiscalização 
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serviço de supervisão, inspeção e orientação, fiscalizará e acompanhará todas as fases de 

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

necessário intervir nessa execução com vistas ao completo atingimento dos objetivos 

ajustados, designando formalmente, após a assinatura Ajuste, comissão de servidores para 

exercerem acompanhamento e fiscalização da execução da parceria. 

24.2.O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n. º 13.019/2014, sem prejuízo de outros 

elementos, deverá conter: descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 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; valores efetivamente transferidos, quando for o caso; análise 

dos documentos comprobatórios das despesas apresentados na prestação de contas, quando 

não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de 

colaboração ou de fomento; 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. 

 

 

 

25.1.A prestação de contas apresentada pela Organização da Sociedade Civil, deverá conter 

elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu 

objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades 

realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período 

de que trata a prestação de contas, a exemplo, dentre outros, das seguintes informações e 

documentos: extrato da conta bancária específica; notas e comprovantes fiscais, inclusive 

recibos, com data do documento, valor, dados da Organização da Sociedade Civil e número 

do instrumento da parceria; comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária 

específica, quando houver; material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, 

vídeos ou outros suportes; relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for 

o caso; e lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso. 

25.2.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, se for o 

caso. 

25.3.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. 

25.4.Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a 

Organização da Sociedade Civil sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 

25.5.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. 

25. Da Prestação de Contas 
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25.6.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. 

25.7.A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até 

cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência 

por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.  

25.8.O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido 

apreciadas: 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; 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. 

25.9.As prestações de contas serão avaliadas: regulares, quando expressarem, de forma clara e 

objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; regulares 

com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 

formal que não resulte em danos ao erário; irregulares, quando comprovada qualquer das 

seguintes circunstâncias: omissão no dever de prestar contas; descumprimento injustificado 

dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho; dano ao erário decorrente de ato de 

gestão ilegítimo ou antieconômico e  desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos. 

25.10. 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. 

 

 

26.1. O Termo de Fomento poderá ser 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; 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.  

 

 

 

26. Da denúncia e da rescisão 

27. Da Publicidade 
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27.1. A eficácia do presente edital e dos futuros termos ou dos seus aditamentos fica condicionada à 

publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município.  

 

 

 

28.1. Será competente para dirimir as controvérsias oriundas deste Edital, 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; 

28.2. Será lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma os Termos celebrados  que vão assinadas pelos 

Partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 

 

 

 

 

 

 

29.1.As obrigações da Organização da Sociedade Civil e do Município e demais regramentos para 
a execução da parceria, inclusive no que respeita à prestação de contas, constam do Termo de                         

(Colaboração/Fomento) ou Acordo de Cooperação que integra o presente edital. 

29.2.Informações serão prestadas aos interessados no horário da 8h00Min. às 17h00Mim., na 

Secretaria Municipal de Educação, Coordenadoria das Ocas, na Avenida Maceió, 263, Vila 

Amazonas - Parque Dez de Novembro, Manaus/Amazonas, onde referidos documentos 

estarão disponíveis para a retirada de cópias pelos interessados. 

29.3.Todos os atos deste Chamamento Público, inclusive esclarecimentos que forem prestados, 
serão publicados no site da Secretaria: https://semed.manaus.am.gov.br.  

29.4.A íntegra do edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente no site: 

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

 

  

 
Érica Kelly Nogueira Amorim  
Presidente da Comissão de Chamamento 

Portaria nº 0040/2022-SEMED/GS 
 

 

 

  

28. Do foro 

29. Das Disposições Complementares 
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ANEXO I  - PORTARIA 
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AVISO DE PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 

PÚBLICO PARA O PROJETO COLETA SELETIVA MANAUS: 
VAMOS RECICLAR N. XXXX/2022 – SEMED    

 
 
 
O Município de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de 
Educação, comunica aos interessados que está procedendo no 
CHAMAMENTO PÚBLICO para a seleção de Organizações da 
Sociedade Civil - OSC, do Estado do Amazonas preferencialmente 
localizadas no perímetro urbano da cidade de Manaus para a 
celebração de Acordo de Cooperação Técnica para, em regime de 
mútua colaboração, para a consecução de finalidades de interesse 
público e recíproco, mediante a execução do Projeto Coleta Seletiva 
Manaus: vamos reciclar, que tem por finalidade instituir as unidades 
escolares da Rede Municipal de Ensino como ponto de coleta de 
material reciclável (papel, plástico e metal) e sensibilizar a 
comunidade escolar para que esta desenvolva o senso de 
responsabilidade sobre o seu resíduo, levando-o a para que seja 
feito o descarte correto com  fundamento  no  art.  2º, XII da Lei nº 
13019/2014 e demais normas que regem a matéria.      
 
Os interessados em participar da seleção, devem se inscrever no  
site: https://semed.manaus.am.gov.br  e  enviar os documentos  
de  habilitação em formato pdf.  
  
Requisitos e/ou documentos: Os procedimentos para participação 
estão descritos no Edital de Chamamento Público  para o  Projeto 
Coleta Seletiva Manaus: vamos reciclar n. 0XXX/2022 –  SEMED. 

 

Abertura: Virtual  

Maiores informações pelo fone (92) 98842-1245 ou pelo e-mail: 

coletaseletiva@semed.manaus.am.gov.br  

 

O edital está disponível na página https://semed.manaus.am.gov.br 
 
 

Manaus, 07 de maio de 2022    
 

 
Érica Kelly Nogueira Amorim  
Presidente da Comissão de Chamamento 

Portaria nº 0040/2022-SEMED/GS 
 

 

  

ANEXO II – AVISO  

https://semed.manaus.am.gov.br/
mailto:coletaseletiva@semed.manaus.am.gov.br
https://semed.manaus.am.gov.br/
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(Papel timbrado ou nome da OSC) 

Local, data 

 

  À Comissão de Seleção do Chamamento Público nº ___/______. 

 

  Senhor (a) Presidente: 

 

  Pelo presente apresentamos proposta para celebração de parceria com o Município, conforme 

Chamamento Público nº ___/___, nos seguintes termos: 

 

  a) descrição da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado o 

nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

  b) descrição de metas qualitativas e quantitativas, mensuráveis, a serem atingidas e de 

atividades ou projetos a serem executados, devendo haver detalhamento do que se pretende realizar ou 

obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 

  c) previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria; 

  d) forma e prazo para a execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 

eles atreladas; 

  e) plano de aplicação de recursos, com o valor máximo de cada meta, dispensado o 

detalhamento do valor unitário ou total de cada elemento de despesa, 

  f) definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

   

O detalhamento desta proposta dar-se-á no Plano de Trabalho a ser apresentado. 

 

   

 

Nome e CPF do proponente 

 

  

ANEXO III - PROPOSTA  
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1. DADOS CADASTRAIS: 

NOME DA INSTITUIÇÃO: 

 

 CNPJ: 

 

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

(  )Cooperativa 

(  )Religiosa 

A) EM CASO DE ORGANIZAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS:  

 

1. COMPROVAR POR MEIO DE CLÁUSULAS EXPRESSAS NO ESTATUTO QUE: 

 

1.1) NÃO HÁ DISTRIBUIÇÃO 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; 

 

1.2) HÁ A APLICAÇÃO INTEGRAL DO RECURSOS NA CONSECUÇÃO DO RESPECTIVO OBJETO SOCIAL 

DE FORMA IMEDIATA OU POR MEIO DA CONSTITUIÇÃO DE FUNDO PATRIMONIAL OU FUNDO DE 

RESERVA; 

 

1.3) POSSUI OBJETIVOS VOLTADOS À PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E FINALIDADES DE RELEVÂNCIA 

PÚBLICA E SOCIAL; 

 

1.4) EM CASO DE DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE, O RESPECTIVO PATRIMÔNIO LÍQUIDO SERÁ 

TRANSFERIDO A OUTRA PESSOA JURÍDICA DE IGUAL NATUREZA QUE PREENCHA OS REQUISITOS 

DA LEI 13.019/2014 E CUJO OBJETO SOCIAL SEJA, PREFERENCIALMENTE, O MESMO DA ENTIDADE 

EXTINTA. 

2. CNPJ QUE CONTENHA INFORMAÇÃO EXPRESSA (CÓDIGO) DE QUE SE TRATA DE ENTIDADE SEM 

FINS LUCRATIVOS; 

 

3. BALANÇO PATRIMONIAL (PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA DA ENTIDADE) 

 

B) CASO A OSC (SEM FINS LUCRATIVOS, COOPERATIVA OU ORGANIZAÇÃO RELIGIOSA) FOR A 

ÚNICA NO TERRITÓRIO DA CIDADE DE GUAÍBA, COMPROVAR ESSA CONDIÇÃO POR MEIO DE 

CERTIDÃO DO CARTÓRIO DE REGISTROS 

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: 

 

 

 

 

 

ANEXO IV – PLANO DE TRABALHO  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
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2 - PROPOSTA DE TRABALHO: 

 
NOME DO PROJETO: Coleta Seletiva Manaus: vamos reciclar PRAZO DE EXECUÇÃO 

INÍCIO 

Na assinatura do 

termo de 

cooperação 

TÉRMINO 

Dez/2024 

PÚBLICO ALVO: Alunos e Servidores da Rede Municipal de Ensino 

 

 

OBJETO DE PARCERIA: O presente instrumento tem por objetivo o estabelecimento de um regime de   mútua 

cooperação entre o PRIMEIRO e SEGUNDO PARTÍCIPE,  para desenvolver o projeto Coleta Seletiva Manaus: 

Vamos Reciclar, com  finalidade de instituir as Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino como pontos de 

coleta de material reciclável (papel, plástico e metal), sensibilizando a comunidade escolar para que esta desenvolva 

o senso de responsabilidade sobre o seu resíduo e faça a destinação correta. 

 

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) 

 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

                        Considerando o que assevera a Lei 9394/96 (Lei de Diretrizes e Base da Educação – LDB) em seu 

artigo 32, “o ensino fundamental terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante: [...] II – a compreensão 

do ambiental natural e social do sistema político, da tecnologia das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade”. 

Considerando o que diz a Base Nacional Comum Curricular – BNCC (2017), “cabe aos sistemas e redes de ensino, 

assim como às escolas, em suas respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a vida humana em escala local, regional e 

global, preferencialmente de forma transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e do 

adolescente, educação para o trânsito, educação ambiental [...]”. 

Considerando o que versa o artigo 225 da Constituição Federal (1988), “todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.” 

A Secretaria Municipal de Educação – SEMED Manaus resolveu ampliar o projeto de coleta seletiva que já vinha 

sendo desenvolvido em suas escolas, por entender a importância e a necessidade de contribuir para a formação 

integral de seus alunos.  

As cidades ampliam sua pegada ambiental a um ritmo acelerado, colocando em risco a saúde humana, o acesso à 

água e alimentos e os habitats de todas as formas de vida. A busca por uma cidade sustentável deve ser uma 

responsabilidade de todos os segmentos da sociedade tendo em vista as múltiplas formas de intervenção do homem 

na produção e transformação do Meio Ambiente. Dessa forma é imperioso que o processo educacional tenha a 

preocupação em ser um importante braço nessa construção, pois ele apresenta-se como uma possibilidade de 

combater os impactos socioambientais e uma ferramenta que aponta alternativas para mitigar os efeitos nocivos de 

nossas ações no meio ambiente e contribuir para a sua preservação. 

 
3 - OBJETIVOS: 

3.1 – GERAL 

 Contribuir para a estruturação e organização da coleta seletiva nas escolas e prédios administrativos da Secretaria Municipal de 
Educação – SEMED. 

 

 

3.2 – ESPECÍFICOS 

 Estimular a comunidade escolar para que seja realizada a separação correta dos resíduos. 

 Sensibilizar todos os envolvidos no ambiente escolar e administrativo para a importância da coleta seletiva. 

 Fortalecer Cooperativas e Associações de Catadores, gerando emprego e renda por meio da comercialização dos 

recicláveis. 

 Incentivar ações que levem os estudantes, pais, servidores da SEMED e comunitários a mudança de hábitos, reduzindo 
o consumo exagerado e o desperdício. 
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 Contribuir para a conservação e preservação do ambiente natural da nossa cidade, visando melhorar a qualidade de vida 
de seus munícipes.  

 Estimular na Comunidade Escolar a consciência ecológica como forma de harmonizar a vida em sociedade com o meio 
ambiente. 

 

 
4 - METODOLOGIA: 

4.1 – Inicia-se com a publicação da Portaria de criação da comissão responsável pela elaboração, acompanhamento 

do processo e divulgação do edital de Chamamento Público para participação de Associações e Cooperativas de 

Catadores que tenham interesse em contribuir com o projeto, na Cidade de Manaus.  

4.2. As Associações e Cooperativas credenciadas deverão dar uma contrapartida à Secretaria Municipal de Educação, 

por meio da Coordenadoria das Ocas do Conhecimento Ambiental, materiais didáticos pedagógicos complementares 

(jogos da memória, xadrez, cadernos brochura com 96 folhas, caixas de lápis, caixas de canetas, caixas de borracha, 

caixas de apontadores, etc.), papel e absorventes higiênicos. 

4.3. Serão contempladas, gradativamente, todas as escolas da rede municipal, inclusive as localizadas na Zona Rural 

(ribeirinha e rodoviária), bem como a Sede da SEMED, Divisão de Desenvolvimento Profissional do Magistério – 

DDPM, Sede das Divisões Distritais (DDZ Sul, DDZ Oeste, DDZ Norte, DDZ Centro-Sul, DDZ Leste I, DDZ Leste 

II e DDZ Rural) e as unidades das Ocas do Conhecimento Ambiental Leste, Norte e Puraquequara, até dezembro de 

2024. 

4.4. Até 2024, todas as unidades escolares e administrativas da Rede Municipal de Ensino deverão ser pontos de 

coleta seletiva. 

4.5. Serão realizadas atividades para sensibilização da comunidade escolar, tais como:                                                                                                               

palestras e exibição de vídeos. 

4.6. As Instituições credenciadas se responsabilizarão pelo fornecimento dos coletores (big bag) que serão instalados 

nos pontos de coleta, assim como pela realização de palestras de sensibilização para a comunidade escolar.  

4.7. A retirada do material deverá ocorrer uma vez na semana, com dia e horário a combinar com a direção da escola 

e com os responsáveis pelo monitoramento do projeto. 

 4.8. As parcerias no Projeto Coleta Seletiva Manaus: Vamos Reciclar não terão quaisquer ônus para o erário 

público, podendo agregar novos parceiros ao longo da execução  da parceria. 

 

ATRIBUIÇÕES desta SEMED: 

 

Da Subsecretaria de Infraestrutura e Logística/ Divisão de Patrimônio, Almoxarifado e Depósitos. 

Acompanhar e fiscalizar o processo de retirada dos materiais recicláveis nos pontos de coleta seletiva; 

Mediar comunicação entre as Associações/Cooperativas de Catadores e os pontos de coleta. 

 

Do Departamento de Gestão Educacional/Ocas do Conhecimento Ambiental 

Estimular a comunidade escolar para que esta realize a coleta seletiva de resíduos sólidos (papel, plásticos e metal) 

em suas residências e levar para os pontos de coleta; 

Promover atividades de sensibilização à comunidade escolar, por meio de palestras, exibição de vídeos, oficinas, 

entre outras; 

Contatar os responsáveis pelos pontos de coleta, a fim de informa-los sobre o projeto e explanar acerca de suas 

atribuições. 

 

Dos Pontos de Coleta 

Permitir acesso aos funcionários das Associações e Cooperativas, desde que devidamente identificados, aos locais 

onde será instalado o coletor,  nos horários e datas combinados com a SSIL/DPAD; 

Disponibilizar um espaço adequado (coberto, longe de umidade, acessível e longe do depósito da merenda escolar) 

para instalação dos coletores dos materiais recicláveis;  

Responsabilizar-se pelos coletores e, em caso de sinistro, realizar um Boletim de Ocorrência que será apresentado às 

Associações/ Cooperativas para reposição deste; 

Comunicar a SSIL/DPAD quando o coletor estiver totalmente abastecido. 

 

ATRIBUIÇÕES DO PARCEIRO: 

Das associações e Cooperativas de Catadores 

Fazer a retirada dos materiais recicláveis nos pontos de coleta nos dias e horários previamente agendados com a 

SSIL/DPAD/SEMED; 

Promover palestras de sensibilização sobre o descarte correto de resíduos para a comunidade escolar. 
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Disponibilizar os coletores (big bag) para os pontos de coleta seletiva. 

 
5 - METAS E RESULTADOS ESPERADOS: 

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

Tornar todas as escolas da rede municipal de ensino pontos de coleta seletiva até dezembro de 2024. 

5.2 - RESULTADOS ESPERADOS: 

 Que a rede municipal de ensino desenvolva a consciência ecológica quanto à destinação correta dos resíduos. 

5.3 - PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS 

 (estimativa) 

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  

Equipamentos e Materiais Permanentes  
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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 PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

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

Data e Assinatura de acordo com a do sistema Siged. 

 

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

Data e Assinatura de acordo com a do sistema Siged. 

 

12.3 –Gestor da Parceria: Coordenadoria Das Ocas do Conhecimento Ambiental (  ) Aprovado   (  ) Reprovado 

Data e Assinatura de acordo com a do sistema Siged. 

 

 

 

 OBSERVAÇÃO: 

A PRESENTE MINUTA DE PLANO DE TRABALHO CONTÉM AS INFORMAÇÕES MÍNIMAS 

EXIGIDAS NA LEI FEDERAL 13019/2014 E NO DECRETO MUNICIPAL Nº 058/2017, 

PODENDO A ADMINISTRAÇÃO E/OU AS ENTIDADES ACRESCEREM OUTRAS  

INFORMAÇÕES PERTINENTES À PARCERIA; 
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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.º___ , 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 n.º 

_____________________. 

 

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 

ANEXO V – MINUTAS DOS TERMOS   
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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,  

 

                                                   

                                           Secretário Municipal de Educação – SEMED 

 

 

Representante da OSC 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: _________________________________ CPF: ________________________________ 

NOME: _________________________________ CPF: ________________________________ 
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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:  

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

 Controlar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto pactuado, efetuando vistoria in loco, 
diretamente por terceiros, expressamente autorizados; 

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

importe na mudança do objeto; 

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

ocasião da celebração da parceria; 

 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; 

 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:  

 Manter escrituração contábil regular; 

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

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

13.019/2014; 

 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; 

 Responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 
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recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

 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; 

 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. 
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CLÁUSULA SÉTIMA - DA VIGÊNCIA 

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

 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;  

 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; 

 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; 
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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 
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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 
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OSC 

 

TESTEMUNHAS: 

NOME: _________________________________ CPF: ________________________________ 

NOME: _________________________________ CPF: ________________________________  
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(Papel timbrado ou nome da OSC) 

Local, data 

 

  À Comissão de Seleção do Chamamento Público nº ___/______. 

 

  Senhor (a) Presidente: 

 

Em atendimento ao disposto no Edital de Chamamento Público em epígrafe, credenciamos o 

(a) Sr(a). ................................................, portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida 

por ...................... em ....../....../......, para que represente nossa OSC neste Chamamento, com poderes 

plenos para prestar esclarecimentos, assinar atas, proposta, declarações, plano de trabalho e demais 

documentos, interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los, apresentar documentos e praticar 

todos os atos necessários à participação de nossa organização neste chamamento. 

 

 

 

nome e assinatura do responsável pela OSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VI– CARTA DE CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTE DA OSC 



 

                    
              Avenida Mário Ypiranga, 2549, Parque Dez de Novembro, CEP 69057-002, Manaus/Amazonas 
                                              Telefone: 99962-4907 - 2º Andar - Sala 306 
 

Elaborado por ACCL 

 

 

 

 

 

No caso de Inexigibilidade, conforme, utilizar este Modelo de Certidão a ser solicitada ao Cartório de 

Registros de Manaus 

 

 

CERTIDÃO 

 

 

  Atesto, para os devidos fins, que a entidade sem fins lucrativos ______, CNPJ nº 

____________ é a única no território da cidade de Manaus que possui a finalidade de (descrever a 

finalidade da entidade). 

 

Manaus/Am, 

 

 

Registrador 
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ANEXO VII– CERTIDÃO NO CASO DE INEXIBILIDADE 

 art. 31 da Lei Federal nº 13.019/2014 
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 Requisitos Lei nº  13.019/14 Sim Não 

1) Normas de Organização Interna – Requisitos estatuários e regras contábeis 

1.1  ter objetivos em seu estatuto social voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social (não exigido para 

organizações religiosas e entidades sociedades cooperativas) 

Art. 33, I   

1.2 ter previsto no estatuto que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual 
natureza que preencha os requisitos da Lei 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (não exigido para 

Acordos de Cooperação, para organizações religiosas e entidades sociedades cooperativas) 

Art. 33, III   

1.3 manter contabilidade regular com observância aos princípios fundamentais da contabilidade e às normas brasileiras de contabilidade - apresentar 
declaração referente a contador, nos moldes do Anexo XV do Decreto Municipal nº 05/82017; - apresentar as demonstrações contábeis do último 

exercício (não exigido para Acordos de Cooperação) 

 
 

 
 

Art. 33, IV 

  

1.4 ter previsto no estatuto que não há distribuição 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. (não exigido para organizações religiosas e entidades sociedades cooperativas) 

  

1.5 ter previsto no estatuto que há aplicação integral dos recursos na consecução do respectivo objeto social de forma imediata ou por meio da 

constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva (não exigido para organizações religiosas e entidades sociedades cooperativas) 

  

2) Normas de Organização Interna – capacidade para execução da parceria 

2.1 evidenciar no mínimo 1 (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. - fotocópia do cartão do CNPJ com, no mínimo um ano de existência com 
cadastro ativo e, no caso de Organização sem fins lucrativos, que contenha, também, informação expressa nesse sentido no CNPJ 

Art. 33, V, a   

2.2 evidenciar experiência prévia na realização, com efetividade do objeto da parceria ou de natureza semelhante - atestados de experiência emitidos 

por organizações/órgãos públicos para os quais realizou ações semelhantes contendo a descrição do trabalho realizado de forma pormenorizada, o 
número de beneficiários, bem como os resultados alcançados.- notícias veiculadas na mídia em diferentes suportes sobre atividades desenvolvidas - 

publicações e pesquisas realizadas ou outras formas de conhecimento;- prêmios locais ou internacionais recebidos 

Art. 33, V   

2.3 capacidade administrativa, técnica e gerencial para a execução do plano de trabalho, conforme anexo XI do Decreto Municipal nº 058/2017. Art. 33, V, c   

3) Exigências de documentação 

3.1 apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuição e de dívida ativa  

 

 
 

 
Art. 34, II 

  

- prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação da certidão negativa expedida pela Procuradoria da Fazenda Nacional 
(Dívida Ativa da União) e da Secretaria da Receita Federal.  

  

- Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicílio ou sede da organização social   

- Prova de regularidade relativa à seguridade social (INSS)   

- Prova de regularidade de situação junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)   

- Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho mediante apresentação de certidão negativa de débitos trabalhistas   

3.2 apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações Art. 34, III   

3.3 apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual Art. 34, V   

3.4 apresentar relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 

registro no cadastro das pessoas físicas – C.P.F. da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) 

Art. 34, VI   

3.5 apresentar cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado.- comprovante de 
água, energia elétrica ou telefone em nome da entidade, contrato de locação, instrumento de concessão real de uso  

Art. 34, VII   

3.6 apresentar declaração do representante legal da organização da sociedade civil informando que a organização e seus dirigentes não incorrem em 

qualquer das vedações previstas no art. 39 da lei 13.019/2014 – conforme Anexo XII do Decreto Municipal nº 058/2017 

  

 
 

 
 

 
 

Art. 39 

  

3.7  declaração de não haver contratação de parentes ou empresas, inclusive por afinidade, de dirigentes vinculados a este objeto, conforme Anexo 
XIII do Decreto Municipal nº 058/2017 

  

3.8  declaração de início das atividades, conforme Anexo XIV do Decreto Municipal nº 058/2017   

3.9 declaração de conta bancária específica para a parceria, conforme Anexo XVI do Decreto Municipal nº 058/2017   

3.10 declaração que a entidade se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal n° 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma especial à 

publicidade aos recursos públicos recebidos e à sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas, conforme 
Anexo XVII do Decreto Municipal nº 058/2017 

  

3.11 declaração contendo o nome do Gestor da Parceria pela entidade responsável pelo Controle Administrativo, Financeiro e de Execução da 

Parceria, conforme Anexo XVIII do Decreto Municipal nº 058/2017 

  

3.12 declaração de disponibilidade de Contrapartida (QUANDO HOUVER), conforme Anexo XIX do Decreto Municipal nº 058/2017   

 
 A organização da sociedade civil, a partir da vigência da Lei 13.019/2014, ressalvadas situações específicas de 

dispensa e inexigibilidade, somente poderá ser parceira do Município após participação do Processo de 

Chamamento Público quando escolhida a sua proposta como vencedora do Certame. Nesse sentido, deverá, com 

base na proposta apresentada, elaborar Plano de Trabalho (nos moldes do Anexo I do Decreto Municipal nº 

058/2017) a ser avaliado pela Administração. Além disso, para utilização de recursos do Município a organização 

da sociedade civil deverá estar adequada a uma série de requisitos, os quais estão a seguir especificados na forma 

de checklist. 

 

ANEXO VIII– CHECKLIST   
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(Papel timbrado ou nome da OSC) 

Local, data 

 

  À Secretaria Municipal de Educação 

  

 Senhor (a) Presidente: 

 

  Eu ........................., portador da Carteira de Identidade n.º .............. expedida por ...................... em .. ..../....../......, 

representante legal da Organização da Sociedade Civil ................... DECLARO, para os devidos fins de direito, sob as 

penas da lei, que a OSC por mim representada cumpre plenamente os requisitos definidos no EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO n.º xxx/___ para a celebração do Termo de _____ (Fomento ou Colaboração) e: 

  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 Manaus; 

  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 Guaíba, nem seus respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau; 

 

  IX – que não 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. 

 

  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. 

 

 

Manaus/Am, 

 

 

Assinatura, nome, CPF e firma reconhecida 

ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DE IMPEDIMENTO 

PARA CELEBRAÇÃO DE PARCERIA 
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  ANEXO X – DECLARAÇÃO DE INCÍO DE ATIVIDADES 
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(Papel timbrado ou nome da OSC) 

  

 

_________________________, presidente/diretor/provedor do (a) _________________________, 

CPF _________________, declaro para os devidos fins que a entidade __________________ teve seu 

início das atividades em ___/___/____ e que seu Estatuto atende os art. 33 e 34 da Lei Federal nº 

13.019/14. 

 

 

Manaus/Am, 

 

Assinatura, nome, CPF e firma reconhecida 
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(Papel timbrado ou nome da OSC) 

  

 

____________________________, presidente/diretor/provedor do (a) _________________________, 

CPF __________________, declaro para os devidos fins e sob penas da Lei, que a conta bancária 

específica para a parceria proposto é: 

Banco:  ___________________________________________________ 

Endereço: _________________________________________________ 

Município: ________________________________________________ 

Telefone: __________________________________________________ 

Agência n°: ________________________________________________ 

Conta n°: __________________________________________________ 

 

Manaus/Am, 

 

 

Assinatura, nome, CPF e firma reconhecida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO XI -DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE  

CONTA CORRENTE ESPECÍFICA   


