
 

 

EDITAL Nº 16/2018 - SME 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADAS EM 

CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO QUE TENHA COMO OBJETO A EXECUÇÃO DE 

FORMAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA EJA IV NOS CURSOS QUE FAZEM PARTE DO 

PROJETO EJA+, BEM COMO O MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO PARA A EXECUÇÃO DO 

PROJETO.  

 

O Município de Fortaleza, através da Secretaria Municipal da Educação (SME) torna público 

que, mediante o presente EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 16/2018 – a SME 

receberá documentação de Organizações da Sociedade Civil (OSC's) com atuação em Cursos 

de orientação para o trabalho e empreendedorismo, fazendo parte do Projeto EJA +( 

atendendo com formação de professores e com material específico para os estudantes), 

podendo assim participar do Chamamento as Organizações privadas comunitárias, 

filantrópicas e/ou confessionais, localizadas no município de Fortaleza, que tenham interesse 

em firmar com esta Administração Municipal Termo de Colaboração para atuar na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos-EJA, nas turmas de EJA IV do Segundo 

Segmento, conforme os critérios especificados a seguir.  

O instrumento convocatório em tela será regido em conformidade com a Constituição Federal, 

observados os artigos 58 a 60; LDBEN nº 9.394/96, em especial os artigos 22 e 37; Lei nº 

8.069/90; Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; Resolução nº 4, de 13 de julho de 2010, capítulo II, 

artigo 28, Lei Orgânica do Município de Fortaleza; Instrução Normativa nº 02, de 18 de 

agosto de 2011, da Controladoria Geral do Município; Portaria Interministerial nº 507, de 24 

de novembro de 2011; Lei Complementar nº 0169, de 12 de setembro de 2014, da Prefeitura 

Municipal de Fortaleza, e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, mediante 

as condições a seguir estabelecidas. 

 

1.DO OBJETO 

1.1.Constitui objeto deste Edital o Chamamento de Organizações da Sociedade Civil, 

privadas, comunitárias, filantrópicas e/ou confessionais, localizadas no município de 

Fortaleza, que tenham interesse em firmar com esta Administração Municipal para atuar na 

modalidade da Educação de Jovens e Adultos-EJA, nas turmas da EJA IV, com o objetivo de 

ofertar aos estudantes cursos de orientação para o mercado de trabalho e empreendedorismo 

no Projeto EJA +, privilegiando o seu protagonismo no processo de aprendizagem.  

1.2.O curso será ministrado por professores das escolas da rede municipal que tem turmas de 

EJA IV, sendo que a OSC's ficará responsável pela formação desses professores para serem 

formadores dos nossos estudantes.  

1.3.A seleção será composta por duas fases, a primeira de qualificação de projetos, dedicada à 

análise da qualificação técnica da Organização da Sociedade Civil e avaliação dos projetos; e 

a segunda fase de credenciamento, oportunidade em que será avaliada a habilitação jurídica, 

econômico-financeira e regularidade fiscal das Organizações da Sociedade Civil.  

1.4.Os objetivos específicos da parceria: 

a) Desenvolver ações de formação continuada para os professores da rede municipal lotados 

na EJA IV, que aderirem a proposta do Projeto EJA +. O projeto EJA + versa pela orientação 

do mercado de trabalho para os estudantes da EJA IV, de forma dinâmica e lúdica. 

b) Oferecer material didático específico para cada módulo do Projeto EJA+.  

c) Cada módulo será desenvolvido em sala de aula, com turmas de EJA IV, através de dois 

encontros semanais de 1(uma) hora terá duração de curso de formação que acontecerá durante 

o ano letivo, totalizando uma carga horária de 40 horas.  



 

 

d) Oferecer certificado para o professor formador e estudante que participará do Projeto 
EJA+.  

e) Monitorar e avaliar a qualidade pedagógica e os impactos sociais das ações de qualificação 

profissional executadas. 

 

2.JUSTIFICATIVA TÉCNICA 

 

A Educação de Jovens e Adultos tem como proposta atender um público específico, ou seja, 

aquele que têm necessidade de retomar a trajetória escolar e prosseguir nos estudos. Essa nova 

proposta apresentada tem caráter experimental ao basear-se em novos paradigmas, 

constituindo sua proposta curricular a partir de conceitos inovadores que dão suporte à 

articulação entre o ensino fundamental e a qualificação profissional, visando à formação 

integral do educando, considerado como protagonista de sua formação.  

Ao integrar ensino fundamental e qualificação profissional, buscamos oferecer oportunidade 

para que os alunos experimentem novas formas de interação, se apropriando de novos 

conhecimentos, reelaborando suas próprias experiências e sua visão de mundo e, ao mesmo 

tempo, se reposicionando quanto a sua inserção social e profissional. 

 

Essa nova Educação de Jovens e Adultos tem como finalidade primeira proporcionar 

formação integral aos educandos, por meio de uma efetiva associação entre formação Básica, 

para elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental, e 

qualificação Profissional, com certificação de formação inicial. Nessa perspectiva, tem como 

finalidades específicas: a reinserção dos jovens no processo de escolarização; a identificação 

de oportunidades potenciais de trabalho e a capacitação para o mundo do trabalho; a 

participação dos jovens em ações coletivas de interesse público; a inclusão digital como 

instrumento de inserção produtiva e de comunicação; e a ampliação do acesso à cultura. 

 

Assim, propõem-se aliar teoria e prática, formação e ação, explorando a dimensão educativa 

do trabalho e da participação cidadã. E para que a formação básica e a qualificação 

profissional possam fortalecesse mutuamente, cada uma delas deve desenvolver-se 

plenamente e em consonância com as demandas da participação cidadã. O currículo, neste 

sentido, deve ser concebido na perspectiva de ultrapassar o campo das intenções para 

promover situações pedagógicas que efetivamente favoreçam a construção do protagonismo 

do aluno. Isso implica criar estruturas, tempos e espaços de aprendizagem vinculados aos 

objetivos e planejar ações nas quais se concretizem as experiências julgadas fundamentais 

para o processo de inclusão pretendido, sendo assim o Projeto EJA +, determinante para essas 

ações. 

O Projeto EJA + será desenvolvido durante o ano letivo de 2018, iniciando a formação para os 

professores que serão multiplicadores no mês de maio, bem como as aulas com as temáticas 

do curso. Cada temática deverá ser ministrada duas vezes na semana, atendendo as 

especificidades do público, garantindo a motivação e participação dos estudantes através de 

temas que sejam variáveis que interferem nas suas escolhas profissionais, oportunizando as 

possibilidades de prosseguimento nos estudos, colaborando assim para o desenvolvimento do 

seu pensamento crítico em sua realidade social.  

 

 

 

 



 

 

 

3.DA PARTICIPAÇÃO 

 

3.1 Poderão concorrer ao credenciamento do presente Chamamento Público as Organizações 

da Sociedade Civil com atuação em Cursos de orientação para o trabalho e formação para 

professores, desde que: a) Sejam Organizações da Sociedade Civil de natureza privada sem 

fins lucrativos, que se caracterizem como instituições sem fins lucrativos, de caráter 

comunitário, confessional ou filantrópico, na forma da lei; b) Demonstrem possuir 

profissional habilitado. c) Estejam em situação de regularidade fiscal e adimplente com suas 

obrigações perante a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, caso tenha firmado 

Termo de Colaboração/ Convênio anteriormente. 

3.2 As Organizações da Sociedade Civil devem conhecer todas as condições estipuladas no 

presente Edital para o cumprimento das obrigações dispostas no Credenciamento e para a fase 

de apresentação dos documentos exigidos 

3.3 É vedada a participação de: 

3.4 Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos que tenham sido declaradas 

inidôneas pela Administração Pública Municipal, Estadual e/ou Federal. 

3.5 Instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural (de acordo 

com a proibição prevista no inciso II, art. 71 da LDBEN nº 9394/96). 
3.6 Organizações da Sociedade Civil sem fins lucrativos que tenham como dirigentes: a) 
membro do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos Tribunais de Contas, ou agente 
político do Poder Executivo ou do Poder Legislativo de qualquer esfera governamental, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade até segundo grau; e b) servidor público da concedente ou de órgão ou entidade 
vinculada à concedente, ou pessoa que exerça qualquer atividade remunerada no órgão ou 
entidade concedente, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, e parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até segundo grau. 
 
4.REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 
 

4.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes 

requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser 

pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão 

dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, 

§§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de 

dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica 

de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, 

de 2014).  

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de 

acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de 

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

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 3 (três) anos de 

existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – 

CNPJ (art. 33,aput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 



 

 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da 

apresentação do plano de trabalho. 

f) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 33, caput, inciso V, 

alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014; 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 

dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014; 

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia 

do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 

simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 

atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de 

correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro 

no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo IV – Declaração do 

Art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, 

incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de 

documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, 

inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de 

sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

m) Nos Termos de Colaboração para Contribuições Correntes 2017, voltados para política de 

trabalho, emprego e renda visando atender aos eixos da Coordenadoria de Promoção do 

Trabalho e Renda fica definido que cada entidade poderá celebrar até 06 (seis) Termos a 

serem firmados com a STDS decorrente de chamadas públicas para 2017. 

3.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, 

caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública estadual, estendendo-se a vedação 

aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os 

integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 

6º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 

exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a 

apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 

39, caput, inciso IV, da Lei nº13.019, de 2014); 

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em 

licitação e impedimento de celebrar parceria com a administração, com declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no 

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

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



 

 

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos 

(art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou 

g) tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, 

em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 

durar  inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, 

enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 

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

 

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, a ser constituída na forma de Portaria publicada no Diário Oficial do 

Município, previamente à etapa de avaliação das propostas. 

5.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos 

últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, 

cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do 

chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse. 

5.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido 

deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do 

substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital. 

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

técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

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

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas OSC's concorrentes ou para 

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

isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

5.6. A referida Comissão será composta por servidores da Secretaria Municipal da Educação 

(SME). 

5.7. A Comissão de seleção será composta de 1 (um) Coordenador e 6 (seis ) técnicos 

avaliadores da documentação. 

 

6. DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO 

 

6.1 Para celebração do Termo de Colaboração será nomeado um Gestor. O mesmo terá que 

ser: agente público responsável pela gestão de parceria celebrada por meio de termo de 

colaboração, designado por ato publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de 

controle e fiscalização. 

 

6.2 São obrigações do gestor:  

I - acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados;  

III - emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação; 



 

 

IV - Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação. 

6.3 Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a 

administração pública poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços 

essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de 

realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas: 

I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer 

que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de 

trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser 

considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil 

até o momento em que a administração assumiu essa responsabilidade. 

 

7. DA PRIMEIRA FASE – QUALIFICAÇÃO DE PROJETO 
 

7.1 As organizações da sociedade civil devem apresentar um único envelope, denominado 

ENVELOPE QUALIFICAÇÃO DE PROJETOS – PRIMEIRA FASE, com os seguintes 

documentos: 

a) Projeto Básico, em consonância com o roteiro de Projeto da Organização da sociedade civil 

(Anexo IV). 

b) Plano de Trabalho (Anexo IV); 

c) Comprovação de possuir, em seu quadro de recursos humanos, responsável técnico e 

pessoal habilitado que assegure regularidade na prestação do serviço a ser oferecido, podendo 

ser substituída por declaração de disponibilidade de pessoal em quadro de recursos humanos 

da Organização da Sociedade Civil, observados os anexos II deste edital. 

d) Relatório das atividades desenvolvidas no exercício dos últimos 02 (dois) anos e as metas 

realizadas em termos de atendimento ao público, com demonstração das experiências sociais 

da organização da sociedade civil. 

7.2 NÃO SERÁ ACEITO "FAX" OU “EMAIL” DE NENHUM DOCUMENTO 

 

8.DA SEGUNDA FASE - DA HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO 

ECONÔMICO-FINANCEIRA E REGULARIDADE FISCAL 

 

8.1 AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL DEVEM APRESENTAR EM 

ENVELOPE OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 

a) Cópia legível do Estatuto Social da instituição e comprovação de seu registro, na forma da 

lei; 

b) Cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei; 

c) Cópia legível do CNPJ da instituição; 

d) Cópia legível do RG e CPF do presidente ou representante legal da Organização; 

e) Cópia legível da ata de constituição da instituição; 

g) Certidões Negativas de Débitos junto ao FGTS; 

h) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 

i) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais; 

j) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais; 

k) Comprovante de Utilidade Pública Municipal, Estadual e/ou Federal; 

l) Declaração de Idoneidade do presidente da Organização da Sociedade Civil (Pessoa Pública 

que conheça o presidente, inclusive o seu trabalho); 

m) Certidão Criminal Negativa, referente ao Presidente e seus dirigentes, expedida pela vara 

de execuções penais; 



 

 

n) Declaração de não impedimento para atuar como dirigente da Organização da Sociedade 

Civil;  

8.2 DA ENTREGA DOS ENVELOPES  

As Organizações da Sociedade Civil interessadas em atender ao Chamamento Público 

deverão apresentar, em envelopes lacrados, a documentação exigida nos subitens 7.1 e  8.1, a 

ser protocolado no período de 23 e 24 de abril de 2018, no horário de 08h às 12h e de 13 às 

17h e entregue na Coordenadoria de Ensino Fundamental desta Secretaria Municipal da 

Educação (SME). 

8.2.1 Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objetos de 

análise, não sendo permitida a participação de interessados retardatários. 

8.2.2 O envelope deverá conter externamente a identificação da OSCS, com CNPJ , endereço 

e telefone. 

8.3 DA AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

8.3.1 A abertura dos envelopes com a documentação da qualificação de projetos ocorrerá em 

sessão pública na UNIPACE; 

8.3.2 As organizações da Sociedade Civil – OSCs que tiverem seus projetos qualificados 

seguirão para a fase de habilitação jurídica, qualificação econômico-financeira e regularidade 

fiscal; 

8.3.3 As OSCs que tiverem seus projetos desclassificados serão automaticamente eliminadas e 

poderão solicitar a devolução dos seus envelopes lacrados; 

8.3.4 A abertura dos envelopes com a documentação para Habilitação Jurídica, Qualificação 

Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal, ocorrerá em Sessão Pública na UNIPACE, em 

sala a ser divulgado posteriormente. 

8.3.5 Os trabalhos de reunião para abertura dos envelopes e conferência dos documentos 

obedecerão aos trâmites estabelecidos nos subitens abaixo: 

I. Em Sessão Pública para análise dos documentos, a Comissão de Coordenação do 

Chamamento Público de Organizações da Sociedade Civil fará a abertura dos envelopes 

referentes à Habilitação Jurídica, Qualificação Econômico-Financeira, Regularidade Fiscal, e 

Qualificação Técnica, recebidos devidamente lacrados; 

II. É facultativa a presença dos representantes das Organizações da Sociedade Civil 

proponente e na Sessão Pública de Abertura dos envelopes; 

III. A Comissão proclamará os resultados da habilitação e divulgará no site da SME 

(http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br) a relação da empresa declarada habilitada para 

Termo de Colaboração. 

8.3.6 A divulgação do resultado parcial da Organização da Sociedade Civil habilitada dar-se-á 

em 27/04/2018.  

8.3.7 As Organizações da Sociedade Civil poderão interpor recurso, impreterivelmente até às 

17h do dia 30 de abril de 2018, devendo os resultados serem divulgados no dia 02 de maio de 

2018. 

8.3.8 Depois de cada reunião, será lavrada ata circunstanciada da sessão, a ser assinada pela 

Comissão do Chamamento Público e pelos representantes dos proponentes presentes; 

8.3.9 As pessoas jurídicas que não cumprirem todas as exigências dispostas nos itens 8.1, 8.2, 

8.3 e respectivos subitens serão eliminadas. 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. DA FASE DA SELEÇÃO 

 A fase de seleção observará as seguintes etapas:  

 

ETAPA DATA HORÁRIO DESCRIÇÃO DA ETAPA LOCAL 

1 23/03/2018 --- Divulgação do Edital 

http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.

br 

 

2 
23/04/2018 e 

24/04/2018 
8h às 12h - 13h às 17h 

Inscrição com entrega dos 

Envelopes de Qualificação 

de Projeto e Envelope de 

habilitação jurídica, 

econômico-financeira e 

regularidade fiscal  

Av. Desembargador Moreira, 2875. 

Dionísio Torres – Fortaleza/CE(6º Andar, 

Coordenadoria de Ensino )Fundamental). 

3 
25/04/2018 e 

26/04/2018 
8h às 12h – 13h às 17 h Análise da Documentação UNIPACE 

4 27/04/2018 17h 
Divulgação do Resultado 

Preliminar  

http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.

br 

 

5 30/04/2018 
8h às 12h - 13h às 

16h30min 
Interposição de Recurso 

Av. Desembargador Moreira, 2875. 

Dionísio Torres – Fortaleza/CE 

6 02/05/2018 17h 
Divulgação das 

interposições dos recursos 

http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.

br 

 

7 03/05/2018 17h 

Homologação e publicação 

do resultado definitivo 

 

http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.

br 

 

8 04/05/2018 
8h às 12h - 13h às 

16h30min 

Celebração e assinatura do 

termo. 

. 

Av. Desembargador Moreira, 2875. 

Dionísio Torres – Fortaleza/CE 

 

 

10. DOS CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO 

 

A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios e julgamentos 

apresentados no quadro a seguir: 

 
Itens Critério de julgamento Pontuação máxima dos 

critérios de julgamento 

Pontuação máxima por 

item 

 

 

 

 

 

Equipe Técnica  

Doutor  2,0 2,0 

Mestre 1,5 1,5 

Especialização na área 

de Educação. 
1,0 1,0 

Especialização  2,0 2,0 

Especialização na área 

de Educação Especial 

e/ou Inclusão. 

1,5 1,5 

Experiência 

comprovada 

relacionada ao objeto  

2,0 1,5 

Do orçamento O valor proposto é 

igual ou menos que 

0,5 0,5 



 

 

10% mais baixo que o 

valor de referência 

O valor proposto é pelo 

menos 10% mais baixo 

que o valor de 

referência 

1,0 1,0 

 O valor proposto é 

superior ao valor de 

referência 

0,0 0,0 

Plano de Formação Apresenta proposta 

contextualizada 

atendendo o objeto, 

adequando-se ao 

Projeto EJA+ 

2,0 2,0 

Material Didático Apresenta 

embasamento teórico, 

atendendo as 

especificidades da 

modalidade EJA.  

2,0 2,0 

Pontuação máxima Global 15 pontos 

 

 

 

11.CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  

 

 24901.12.366.043.2157.0001 

 

 

12. CONTRAPARTIDA 

Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada, nos termos do art. 35, §1º da 

Lei 13.019 de 2014. 

 

13. DISPOSIÇÕES FINAIS 

13.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria 

Municipal de Educação-SME na internet (http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br), com 

prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do 

Edital. 

13.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 

(dez) dias da data limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail 

(http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br), ou por petição dirigida ou protocolada no 

endereço:Av. Desembarcador Moreira, 2875.Dionízio Torres/CE.A resposta às impugnações 

caberá à Comissão de Seleção. 

13.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 

seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data 

limite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 
(http://www.intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br), 

Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

13.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 

Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos 

do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 



 

 

13.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, 

alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a 

formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

13.6. Secretaria Municipal de Educação-SME resolverá os casos omissos e as situações não 

previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

administração pública. 

13.7. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou 

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização 

ou reclamação de qualquer natureza. 

13.8. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de 

qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá 

acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas 

cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade 

ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, 

rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. 

13.9 A Secretaria Municipal de Educação-SME não cobrará das OSC's concorrentes taxa para 

participar deste Chamamento Público. 

13.10. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das OSC's 

concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da SME. 

13.11. A vigência do presente Edital será análoga ao Plano Plurianual vigente, a contar da 

data da homologação do resultado definitivo. 

13.12. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II– Declaração do Art. 39 da Lei nº 13.019 de 2014 e Relação dos Dirigentes da 

Entidade; 

Anexo III – Minuta do Termo de Colaboração. 

Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

14. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO  

14.1 A divulgação das Organizações da Sociedade Civil selecionadas ocorrerá em 01 de maio 

de 2018, por meio do sitio eletrônico da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza/CE. 

14.2 As assinaturas dos Termos de Colaboração ocorrerão em data a ser divulgada 

posteriormente no site da SME. 

14.3 A Classificação das Organizações através do presente chamamento não importará, para a 

Administração Municipal, em obrigatoriedade de parceria, estar sujeita à conveniência do 

poder público, bem como à necessidade e disponibilidade orçamentária da SME. 

 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1 Poderá o Município, através da Secretaria Municipal da Educação, revogar o presente 

Edital de Chamamento, no todo ou em parte, por conveniência administrativa e interesse 

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

ilegalidade. 

15.2 A revogação ou anulação do presente Chamamento não gera direito à indenização. 

            15.3 Será facultado à Comissão de Coordenação do Chamamento Público, na análise do 

presente Chamamento, promover, em qualquer fase, diligências destinadas a esclarecer ou 

complementar a instrução do processo e a aferição dos critérios de habilitação de cada 



 

 

Organização, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos 

destinados a fundamentar a decisão. 

15.4 Decairá do direito de impugnar este Edital ou parte dele o interessado que não o fizer até 

o penúltimo dia designado para entrega do envelope contendo a documentação. 

15.5 Estarão impedidas de participar deste Chamamento as instituições cujos representantes 

sejam servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, 

ou que tenham qualquer outro impedimento legal para contratar com a Administração 

Municipal. 

15.6 A execução dos instrumentos jurídicos a serem firmados será avaliada pela Secretaria 

Municipal da Educação, mediante procedimentos de supervisão indireta, observando-se o 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas nos referidos instrumentos. 

15.7 Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 

da Organização ensejará na rescisão do instrumento proveniente deste Edital. 

15.8 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem 

firmados: 

a) a inexecução total ou parcial; 

b) o não cumprimento ou cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, 

projetos ou prazos; 

c) o atraso injustificado no início do serviço; 

d) a paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 

e) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a 

cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 

admitidas no edital e no contrato; 

f) o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e 

fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

g) o cometimento reiterado de faltas na sua execução; 

h) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura, que prejudique a 

execução do termo; 

i) razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa e exaradas no processo 

administrativo a que se refere o termo; 

j) a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da 

execução do termo.  

 

Fortaleza (CE), 23 de março de 2018.  

 

 

Antonia Dalila Saldanha de Freitas 

Secretária Municipal da Educação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ANEXO I 

 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 
 
 
 
 
 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda 

com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº16/2018 e em seus anexos, 

bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Local-UF, ____ de ______________ de 2018. 
 
 

........................................................................................... 
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)



 

 

ANEXO II 
 
 

DECLARAÇÃO DO ART. 39 DA LEI 13.019 DE 2014 E RELAÇÃO DOS 
DIRIGENTES DA ENTIDADE 
 
 
 
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – 

OSC], nos termos do art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei 13.019 de 2014, que: 

 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública 

estadual; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a” *; 

 

 

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública estadual celebrante, ou seu 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública estadual; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública estadual celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na 

OSC 

Carteira de identidade, 

órgão/ expedidor 

CPF Endereço 

residencial 

Telefone E-mail 

      

      

      

      

      

      

      

      

      



 

 

lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas 

pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, 

de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes 

de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

 
Local-UF, ____ de ______________ de 2018. 

 
........................................................................................... 

(Nome 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 
*A presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora 

referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no 

instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014). 



 

 

 

 

ANEXO III 
 
 

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___/_______  

Processo nº _______/______  
 

 

TERMO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O MUNICÍPIO DE FORTALEZA, 

COM INTERVENIÊNCIA DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, E A 

______________________________________. 

 

 

Por este instrumento o MUNICÍPIO DE FORTALEZA com interveniência da 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO (SME), pessoa jurídica de direito público 

interno, CNPJ n° 04.919.081/0001-89, representado neste ato por seu(a) Secretário(a), o(a) 

Sr(a). __________________________________, CPF nº _____________, residente e 

domiciliado(a) nesta capital, e juntamente com o(a) ___________________________, com 

sede na ____________________________________, neste município, inscrito(a) no CNPJ 

sob o nº __________________, representado(a) legalmente por ______________________, 

brasileiro(a), portador(a) de Cédula de Identidade nº _____________________ e, inscrito(a) 

no CPF __________________, residente e domiciliado(a) nesta capital na 

__________________, neste município, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração, 

nos termos da Constituição Federal, observados os artigos 58 a 60; LDBEN nº 9.394/96, em 

especial os artigos 22 e 37; Lei nº 8.069/90; Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; Resolução nº 4, 

de 13 de julho de 2010, capítulo II, artigo 28, Lei Orgânica do Município de Fortaleza; 

Instrução Normativa nº 02, de 18 de agosto de 2011, da Controladoria Geral do Município; 

Portaria Interministerial nº 507, de 24 de novembro de 2011; Lei Complementar nº 0169, de 

12 de setembro de 2014, da Prefeitura Municipal de Fortaleza, através do Processo 

Administrativo n.º xxxxxxxx/2017, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

Constitui objeto do presente Termo de Colaboração a execução do Projeto EJA +, 

credenciado e executado conforme o Plano de Trabalho devidamente aprovado e assinado, 

que passa a fazer parte integrante deste instrumento independendo de transição.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR E DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 A Administração Pública, por força deste Termo de Colaboração, transferirá à Organização 

da Sociedade Civil recursos financeiros no valor total de R$ xxxxxxxxx (xxxxxxxxx), 

conforme estabelecido no Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, que 

correrão por conta da(s) seguinte(s) classificação(ões) orçamentária(s): 

 

24901.12.366.043.2157.0001 



 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA CONTRAPARTIDA 

Não será exigida contrapartida da organização da sociedade civil para esta colaboração, por 

força da faculdade disposta no art. 35, §1° da Lei n° 13.019/2014. 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Colaboração terá vigência iniciada na data de sua publicação no Diário 

Oficial, expirando sua validade em 31 de dezembro de 2018, podendo ser alterada através de 

Termo Aditivo, por expressa manifestação e anuência das partes, devendo tal interesse ser 

apresentado com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente 

previsto. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO 

O atraso na liberação dos recursos financeiros previstos no cronograma de desembolso do 

Plano de Trabalho, motivado exclusivamente pela Administração Pública, ensejará a 

prorrogação de ofício, em prazo correspondente ao período do atraso, limitado ao prazo 

estabelecido no caput e § 1º do Art. 15 da Lei Complementar n.º 119/2012, configurando 

atraso a liberação parcial de valores previstos no cronograma de desembolso; 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES 

Compete à Administração Pública: 

Proceder à liberação de recursos financeiros obedecendo o cronograma de desembolso 

estabelecido no plano de trabalho aprovado e assinado, observando a disponibilidade 

financeira e as normas legais pertinentes; 

Exigir, por ocasião de cada repasse financeiro à organização da sociedade civil, apresentação 

dos seguintes documentos, atualizados: 

Certidão de Regularidade e Adimplência emitida pela CGE; 

 Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 

outubro de 2014; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

Certificado de Regularidade do FGTS fornecida pela Caixa Econômica Federal atualizada; 

Certidão de Regularidade fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado (CADINE); 

Certidão de Débitos Municipais; 

Certificar-se de que a organização da sociedade civil está adimplente em relação à prestação 

de contas de recursos recebidos junto a outros órgãos ou entidades da Administração Pública 

Estadual; 

Transferir ou assumir a responsabilidade pelo Termo de Colaboração, no caso de paralisação 

ou fato relevante que venha a ocorrer, com o fim de evitar a descontinuidade dos serviços; 

Acompanhar, supervisionar, orientar e fiscalizar as metas a serem executadas pela 

organização da sociedade civil, zelando pelo cumprimento de todas as suas Cláusulas, através 

de procedimentos que visem o Desenvolvimento Técnico Pedagógico, designados pela 

Secretaria; 

Fixar e dar ciência à organização da sociedade civil dos procedimentos técnicos e 

operacionais que regem a execução do objeto deste instrumento, apoiando a execução dos 

mesmos e prestando a necessária assistência à organização da sociedade civil; 

Constituir comissão de monitoramento e avaliação responsável pelo monitoramento da 

execução e avaliação dos resultados das parcerias, a ser designada em ato específico, nos 

termos do art. 2°, XI c/c art. 59 da Lei Federal n° 13.019/2014; 



 

 

 

Compete à Organização da Sociedade Civil: 

Realizar a execução física do objeto pactuado, observadas as condições estabelecidas no 

Plano de Trabalho; 

Comprovar a aplicação dos recursos financeiros de conformidade com o Plano de Trabalho; 

Sob a orientação da Administração Pública, gerenciar e coordenar, com a participação da 

comunidade, as ações concernentes ao objeto do presente Instrumento; 

Apresentar, por ocasião de cada repasse financeiro à Administração Pública, os seguintes 

documentos, atualizados: 

Certidão de Regularidade e Adimplência emitida pela CGE; 

Certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Portaria Conjunta RFB/PGFN n.º 1.751, de 

outubro de 2014; 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

Certificado de Regularidade do FGTS fornecida pela Caixa Econômica Federal atualizada; 

Certidão de Regularidade fornecida pela Secretaria da Fazenda do Estado (CADINE); 

Certidão de Débitos Municipais; 

Manter-se adimplente durante toda a execução do instrumento e atualizadas as informações 

cadastrais junto à Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado – CGE, para fins de submissão 

de planos de trabalho, celebração de parcerias, inclusive aditivos de valor, e recebimento de 

recursos financeiros; 

Disponibilizar ao cidadão, na rede mundial de computadores, ou na falta desta, em sua sede, 

informações referentes à parcela dos recursos financeiros recebidos e à sua destinação, sem 

prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigados; 

Observar durante a contratação e aquisição de bens e serviços necessários à execução do 

Termo de Colaboração, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, bem 

como as demais normas federais e estaduais vigentes; 

Realizar a contratação e aquisição de bens e serviços, mediante cotação prévia de preços no 

mercado, na forma da legislação vigente; 

 Realizar as aquisições e contratações de bens e serviços necessários à execução do objeto 

pactuado, com observância aos princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade; 

 Comprovar a realização do procedimento licitatório e da efetiva contratação, devendo 

apresentar à Administração Pública os seguintes documentos: 

Adjudicação do objeto licitado; 

Declaração de Dispensa ou Inexigibilidade, quando for o caso; 

Ata de Registro de Preço, se houver; 

Contrato celebrado, se houver, observado o disposto no Art. 62, caput, da Lei Federal n.º 

8.666/1993; 

Publicar os documentos previstos nos itens 6.2.11.1, 6.2.11.2, 6.2.11.3 e 6.2.11.4, no Portal da 

Transparência e no Diário Oficial do Estado do Ceará; 

Arcar com os custos decorrentes da realização dos procedimentos de licitação; 

Realizar a aquisição e contratação de bens e serviços necessários à execução do objeto 

pactuado, proceder mediante cotação prévia de preços no mercado, compreendendo o 

levantamento de, no mínimo, três propostas comerciais junto a fornecedores, com vistas à 

seleção de proposta mais vantajosa; 

Realizar mediante documento a cotação de preços prevista no item 6.2.14 contendo, no 

mínimo: 

Especificações do bem ou serviço a ser adquirido; 

Quantidade a serem adquiridas; 

Prazo para envio da proposta; 



 

 

Solicitar que a proposta dos fornecedores seja enviada em papel timbrado, assinado pelo 

responsável ou representante legal do fornecedor, ou por e-mail eletrônico em conta de e-mail 

institucional, devendo conter as seguintes informações, no mínimo: 

6.2.16.1. Especificação do bem ou serviço a ser fornecido, o preço unitário de cada item e o 

valor total da proposta, em moeda corrente nacional; 

6.2.16.2. Prazo de entrega do bem ou do serviço; 

6.2.16.3. Prazo de validade da proposta; 

6.2.17. Apresentar os documentos de liquidação constantes nos Arts. 20 e 21 do Decreto n.º 

31.621/2014, bem como encaminhar à Administração Pública os seguintes documentos: 

6.2.17.1. Relatório de Execução Física do Objeto, demonstrando o andamento da execução do 

objeto, a cada 60 (sessenta) dias, contados do início da vigência da colaboração, respeitando o 

prazo de envio do Termo de Encerramento da Execução do Objeto; 

6.2.17.2. Termo de Encerramento da Execução do Objeto até 30 (trinta) dias após o término 

da vigência do instrumento; 

6.2.18. Responsabilizar-se por todos os encargos decorrentes da execução deste Termo de 

Colaboração, inclusive os trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, dentre 

outros; 

6.2.19. Manter arquivo individualizado de toda documentação comprobatória das despesas 

realizadas em virtude deste instrumento, durante 5 (cinco) anos; 

6.2.20. Propiciar aos técnicos credenciados pela Administração Pública todos os meios e 

condições necessários ao acompanhamento, à supervisão, ao controle e à fiscalização da 

execução desta colaboração; 

6.2.21. Manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à 

execução deste instrumento, para fins de acompanhamento e avaliação dos resultados obtidos; 

6.2.22. Manter os recursos repassados em conta específica do termo de colaboração, somente 

podendo movimentá-los nos casos expressamente previstos neste instrumento e na legislação 

aplicada; 

6.2.23. Divulgar em seu sítio oficial e em local visível as parcerias com a administração 

pública, nos termos do art. 11 da lei Federal n° 13.019/2014; 

6.2.24. Adotar todas as medidas necessárias ao bom desempenho da execução deste Termo de 

Colaboração, zelando pelo funcionamento e manutenção do material permanente e das 

instalações físicas, não permitindo o uso indevido dos equipamentos por pessoas estranhas e 

responsabilizando-se pela permanência dos mesmos no local. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

7.1. A liberação de recursos financeiros será realizada em conta bancária específica aberta na 

instituição financeira pública, Banco do Brasil, devendo obedecer ao cronograma de 

desembolso do Plano de Trabalho e estando condicionada ao atendimento pela organização da 

sociedade civil e pelo interveniente, quando este assumir a execução do objeto, dos seguintes 

requisitos: 

7.1.1. Regularidade cadastral; 

7.1.2. Situação de adimplência; 

7.1.3. Comprovação de depósito da contrapartida, quando for o caso; 

7.1.4. As exigências de regularidade cadastral e de adimplência não se aplicam para 

transferência de recursos financeiros para entes e entidades públicas, quando destinados a 

atender, exclusivamente, às situações de emergência ou calamidade pública reconhecidas pelo 

Poder Executivo Estadual e à execução de programas e ações de educação, saúde e assistência 

social, nos termos do Art. 51 da Lei Complementar n.º 119/2012; 

CLÁUSULA OITAVA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 



 

 

8.1. O pagamento das despesas previstas no Plano de Trabalho deve ser realizado durante a 

vigência do instrumento e está condicionado à liquidação da despesa pela organização da 

sociedade civil, mediante comprovação da execução do objeto; 

8.2. A movimentação dos recursos da conta específica do Termo de Colaboração será 

efetuada, exclusivamente, por meio de Ordem Bancária de Transferência – OBT, por meio de 

sistema informatizado próprio; 

8.3. A movimentação de recursos prevista no item 8.2 deverá ser comprovada à 

Administração Pública mediante a apresentação de extrato bancário da conta específica do 

instrumento e comprovante de recolhimento dos saldos remanescentes, até 30 (trinta) dias 

após o término da vigência do mesmo. 

CLÁUSULA NONA – DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NO MERCADO 

FINANCEIRO 

9.1. A aplicação no mercado financeiro dos recursos somente poderá ocorrer em caderneta de 

poupança ou em fundos de aplicação lastreados em títulos públicos, na mesma instituição 

bancária da conta específica da colaboração; 

9.2. Os rendimentos das aplicações financeiras poderão ser aplicados na execução do objeto 

do instrumento mediante prévia alteração do plano de trabalho, formalizada por meio de 

celebração de Termo Aditivo, nos termos do Art. 26 e Parágrafo Único do Decreto n.º 

31.621/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

10.1. O ressarcimento de valores compreende a devolução: 

10.1.1. De saldo remanescente, após o término da vigência ou diante da rescisão do Termo de 

Colaboração; 

10.1.2. Decorrente de glosa efetuada pelo acompanhamento ou pela fiscalização durante a 

execução do instrumento; 

10.1.3. Decorrente de glosa efetuada quando da análise da prestação de contas. 

10.2 A devolução de saldo remanescente de que trata o item 10.1.1 deverá ocorrer no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias após o término da vigência ou rescisão da colaboração, mediante 

recolhimento ao Tesouro Estadual e à conta da organização da sociedade civil, observada a 

proporcionalidade dos recursos financeiros transferidos e da contrapartida financeira, se 

houver, incluídos os valores provenientes de receitas obtidas em aplicações financeiras não 

utilizadas na execução do objeto do instrumento, nos termos do Art. 36 da Lei Complementar 

n.º 119/2012; 

10.2. A devolução decorrente de glosas de que trata o item 10.1.2 deverá ocorrer no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento pela organização da sociedade civil da 

notificação encaminhada pela administração pública, por meio de depósito bancário na conta 

específica da colaboração, nos termos do Art. 33, inciso II, da Lei Complementar n.º 

119/2012; 

10.3. A devolução decorrente de glosas de que trata o item 10.1.3, deverá ocorrer no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento pela organização da sociedade civil da 

notificação encaminhada pela Administração Pública, mediante recolhimento ao Tesouro 

Estadual, por meio de DAE – Documento de Arrecadação Estadual, observada a 

proporcionalidade dos recursos financeiros transferidos e da contrapartida financeira, se 

houver, nos termos do Art. 33, inciso II, da Lei Complementar n.º 119/2012; 

10.4. O valor das glosas de que tratam os itens 10.1.2 e 10.1.3 deverá ser devolvido atualizado 

monetariamente pela taxa SELIC; 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

11.1. A prestação de contas do presente Termo de Colaboração deverá seguir o disposto na 

Lei Federal n° 13.019/2014 e no que regulamenta o Decreto n° 8.726/2016. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO 

13.1. Sem prejuízo da atuação dos órgãos de controle interno e externo, a execução da 

colaboração será acompanhada por representante da Administração Pública, ficando 

designada como gestor do presente instrumento: Coordenador do Ensino Fundamental e/ou 

Gerente da Célula de Desenvolvimento Curricular, o qual compete: 

13.1.1. Avaliar os produtos e os resultados da parceria; 

13.1.2. Verificar a regularidade no pagamento das despesas e da aplicação das parcelas de 

recursos; 

13.1.3. Registrar todas as ocorrências relacionadas à execução do objeto, inclusive as 

apontadas pela fiscalização; 

13.1.4. Suspender a liberação dos recursos financeiros e o pagamento de despesas do 

instrumento diante da constatação de irregularidades decorrentes do uso inadequado de 

recursos ou de pendências de ordem técnica; 

13.1.5. Notificar a organização da sociedade civil, estabelecendo prazo de 30 (trinta) dias, 

prorrogáveis por igual período, para prestar esclarecimento ou sanear as irregularidades ou 

pendências detectadas; 

13.1.6. Analisar, no prazo de 30 (trinta) dias, os esclarecimentos apresentados ou o 

saneamento das pendências pela organização da sociedade civil; 

13.1.7. Quantificar e glosar, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores correspondentes às 

irregularidades ou pendências não saneadas pela organização da sociedade civil; 

13.1.8. Notificar a organização da sociedade civil para ressarcimento do valor glosado no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação; 

13.1.9. Registrar a inadimplência da organização da sociedade civil e dar ciência ao ordenador 

de despesa com vistas à rescisão da colaboração e à instauração da Tomada de Contas 

Especial, findo o prazo para ressarcimento do valor glosado; 

13.1.10. Emitir Termo de Conclusão do instrumento, quando da aprovação da prestação de 

contas. 

13.2. O acompanhamento da execução será realizado tendo como base o Plano de Trabalho e 

o correspondente cronograma de execução do objeto e de desembolso de recursos financeiros; 

13.3. O gestor poderá solicitar esclarecimentos acerca de quaisquer indícios de irregularidades 

decorrentes do uso dos recursos ou outras pendências de ordem financeira, técnica ou legal; 

13.4. Diante de quaisquer irregularidades na execução do Termo de Colaboração, decorrentes 

do uso inadequado dos recursos ou de pendências de ordem técnica, o gestor suspenderá a 

liberação dos recursos financeiros e o pagamento de despesas do respectivo instrumento e 

notificará a organização da sociedade civil para adoção das medidas saneadoras, fixando-lhe 

prazo de até 30 (trinta) dias, podendo ser prorrogado por igual período. 

13.5. Caso não haja o saneamento da pendência no prazo fixado, o gestor deverá, no prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias: 

13.5.1. Quantificar e glosar o valor correspondente à pendência; 

13.5.2. Notificar a organização da sociedade civil para ressarcimento do valor glosado no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados do recebimento da notificação; 

13.6. O não atendimento pela organização da sociedade civil do disposto no item 13.5.2 

ensejará a rescisão do instrumento, a inadimplência e a instauração de Tomada de Contas 

Especial; 

13.7. O gestor designado para o acompanhamento da execução do presente termo é 

responsável pelos seus atos, respondendo, para todos os efeitos, pelos danos causados a 



 

 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, nos termos do Art. 63 do Decreto Estadual n.º 

31.406/2014. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

15.1. A organização da sociedade civil que não executar total ou parcialmente o Termo de 

Colaboração, estará sujeita cumulativamente às seguintes sanções por parte da Administração 

Pública, garantida a prévia defesa: 

15.1.1. Advertência; 

15.1.2. Rescisão do Termo de Colaboração; 

15.1.3. Suspensão temporária do direito de celebrar Termos de Fomento, Termos de 

Colaboração e Acordos de Cooperação com a Administração Pública pelo prazo de até 02 

(dois) anos; 

15.2. Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

16.1. É facultada a rescisão deste instrumento por acordo entre as partes, a qualquer tempo e, 

unilateralmente, pela Administração Pública no caso de inadimplemento de qualquer das 

cláusulas do instrumento, em ambos os casos mediante notificação escrita, com antecedência 

mínima de 60 (sessenta) dias, imputando-lhes as responsabilidades das obrigações decorrentes 

do prazo em que tenha vigido o Termo de Colaboração. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES 

17.1. O presente instrumento poderá ser alterado, mediante justificativa prévia, por interesse 

comum das partes, durante a sua vigência, vedada a alteração do objeto pactuado que venha 

prejudica a sua funcionalidade; 

17.2. Para a celebração de aditivos de valor será exigida a regularidade cadastral e a 

adimplência da organização da sociedade civil e do interveniente, se houver, quando este 

assumir a execução do objeto; 

17.3. A alteração, de que trata o item 17.1, será formalizada por meio de termo aditivo, 

assegurada a publicidade no Portal da Transparência e no Diário Oficial do Estado; 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PUBLICIDADE 

18.1. Caberá à Administração Pública realizar a publicação deste Termo de Colaboração no 

Diário Oficial do Estado do Ceará, atendendo ao disposto na Lei Federal n.°13.019/2014 e na 

Lei Complementar Estadual n.° 119/2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DAS VEDAÇÕES 

19.1. É vedada a utilização de recursos transferidos para a execução de objeto diverso do 

pactuado e para pagamento de despesas com: 

19.1.1. Taxa de administração, de gerência ou similar, salvo situações específicas previstas 

em regulamento; 

19.1.2. Remuneração, a qualquer título, a servidor da Administração Pública, da organização 

da sociedade civil e do interveniente, por serviços de consultoria, assistência técnica, 

gratificação ou qualquer espécie de remuneração adicional; 

19.1.3. Multas, juros ou correção monetária, referente a pagamentos e recolhimentos fora dos 

prazos, exceto quando decorrer de atraso na liberação de recursos financeiros, motivado 

exclusivamente pela Administração Pública; 

19.1.4. Clubes, associações ou quaisquer entidades congêneres, cujos dirigentes ou 

controladores sejam agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigentes de órgão 

ou entidade da Administração Pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo 



 

 

cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau do gestor do órgão responsável para celebração da colaboração; 

19.1.5. Publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 

relacionadas com o objeto do instrumento, das quais não constem nomes, símbolos ou 

imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades e servidores da Administração 

Pública, da organização da sociedade civil e do interveniente; 

19.1.6. Bens e serviços fornecidos pela organização da sociedade civil e interveniente, seus 

dirigentes ou responsáveis, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

terceiro grau. 

19.2. É vedado o pagamento de despesas referentes a ações executadas antes ou após a 

vigência do Termo de Colaboração, podendo o pagamento ser realizado, excepcionalmente, 

após a vigência do instrumento desde que a execução tenha se dado durante a vigência do 

mesmo, observados o limite do saldo remanescente e o prazo estabelecido no inciso I do Art. 

39 da Lei Complementar n.º 119/2012. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

20.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes da execução deste termo, que não possam ser 

resolvidas pela mediação administrativa, as partes elegem o Foro de Fortaleza, Capital do 

Estado do Ceará. E, por estarem assim justas e de acordo, firmam o presente instrumento em 

03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo nomeadas e 

indicadas, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Fortaleza (CE),      de                    de  2018. 

 
 
 

 
Antonia Dalila Saldanha de Freitas 
Secretária Municipal da Educação 

 
 

Organização da Sociedade Civil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO IV 

 

MODELO DE PROJETO  
 

PLANO DE TRABALHO 

Nº DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO:  

DADOS CADASTRAIS 

ENTIDADE PROPONENTE: 

ENDEREÇO: 

 

CIDADE:                                  U.F                           CEP :  

 DDD/FONE                                                             E-MAIL:  

CNPJ DA ENTIDADE: 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL: 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR DO REPRESENTANTE LEGAL: 

CPF DO REPRESENTANTE LEGAL:  

IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 

VALOR GLOBAL: 

 

DATA DO PLANO DE TRABALHO: 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

TÍTULO DO PROJETO: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA E DOS MÓDULOS QUE SERÃO TRABALHADOS 

DURANTE O ANO LETIVO. (MAIO A DEZEMBRO) 

 

 

 

 

 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: 
INÍCIO:                                                                                                       TÉRMINO: 

METAS/ RESULTADOS ESPERADOS :  

 

 

 

 

 

ETAPAS DA FORMAÇÃO/CURSO: 

 

 

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS  

 

VALORES DESCRIÇÃO 

  

 

 

 

ASSINATURA DO PROPONENTE 

 

LOCAL E DATA ___/___/___ 

______________________________________ 

REPRESENTANTE DO PROPONENTE 

 

APROVAÇÃO DO CONCEDENTE 

 

 

LOCAL E DATA ___/___/___ 

_____________________________________ 

GESTOR / ORDENADOR DE DESPESA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


