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período aquisitivo de 06/01/2014 a 05/01/2019, cuja concessão 
para início de gozo será deferida posteriormente, na depen- 
dência de requerimento do interessado, sopesada a conveni- 
ência para a Administração Pública. SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, em 12 de Abril de 2019. Antonia Dalila 
Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU- 
CAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ATO   Nº  0432/2019  -  SME  -  O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais que 
lhe foram delegadas pelo Decreto nº 13892, de 15 de Setembro 
de 2016, e CONSIDERANDO as disposições dos artigos 55, 
VIII, 75 e seguintes da Lei nº 6.794, de 27 de Dezembro de 
1990; CONSIDERANDO as informações contidas no processo 
nº P481024/2018, de 18 de Dezembro de 2018; RESOLVE: 
RECONHECER ao servidor REJANE MARIA DE SOUSA DIAS, 
PROFESSOR, matrícula 9278201, o direito a um período de 3 
(três) meses de Licença Prêmio, relativo ao 1º período aquisiti- 
vo de 01/08/2012 a 31/07/2017, cuja concessão para início de 
gozo será deferida posteriormente, na dependência de reque- 
rimento do interessado, sopesada a conveniência para a Admi- 
nistração Pública. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, 
em 16 de Abril de 2019. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ATO   Nº  0460/2019  -  SME  -  O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais que 
lhe foram delegadas pelo Decreto nº 13892, de 15 de Setembro 
de 2016, e CONSIDERANDO as disposições dos artigos 55, 
VIII, 75 e seguintes da Lei nº 6.794, de 27 de Dezembro de 
1990; CONSIDERANDO as informações contidas no Processo 
nº P608567/2019, de 26 de Março de 2019; RESOLVE: 
RECONHECER   ao   servidor   RAQUEL  GOMES   DA SILVA, 
AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula 5707601, o direito a um 
período de 3 (três) meses de Licença Prêmio, relativo ao 3º 
período aquisitivo de 06/01/2014 a 05/01/2019, cuja concessão 
para início de gozo será deferida posteriormente, na depen- 
dência de requerimento do interessado, sopesada a conveni- 
ência para a Administração Pública. SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, em 24 de Abril de 2019. Antonia Dalila 
Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU- 
CAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ATO  Nº  0466/2019  –  SME  -  O  SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais que 
lhe foram delegadas pelo Decreto nº 13892, de 15 de Setembro 
de 2016, e CONSIDERANDO as disposições dos artigos 55, 
VIII, 75 e seguintes da Lei nº 6.794, de 27 de Dezembro de 
1990; CONSIDERANDO as informações contidas no Processo 
nº P499924/2019, de 08 de Janeiro de 2019; RESOLVE: 
RECONHECER ao servidor ANNA CAROLYNE DE OLIVEIRA 
GOMES, ORIENTADOR EDUCACIONAL, matrícula 4942202, o 
direito a um período de 3 (três) meses de Licença Prêmio, 
relativo ao 3º período aquisitivo de 06/01/2014 a 05/01/2019, 
cuja concessão para início de gozo será deferida posteriormen- 
te, na dependência de requerimento do interessado, sopesada 
a  conveniência  para  a  Administração  Pública. SECRETARIA 

MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 24 de Abril de 2019. Antonia 
Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ATO   Nº  0467/2019  -  SME  -  O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais que 
lhe foram delegadas pelo Decreto nº 13892, de 15 de Setembro 
de 2016, e CONSIDERANDO as disposições dos artigos 55, 
VIII, 75 e seguintes da Lei nº 6.794, de 27 de Dezembro de 
1990; CONSIDERANDO as informações contidas no Processo 
nº P629538/2019, de 09 de Abril de 2019; RESOLVE: RECO- 
NHECER   ao   servidor   MEIRELUCE ROCHA CAVALCANTI, 
SUPERVISOR ESCOLAR, matrícula 4957102, o direito a um 
período de 3 (três) meses de Licença Prêmio, relativo ao 3º 
período aquisitivo de 05/01/2014 a 04/01/2019, cuja concessão 
para início de gozo será deferida posteriormente, na depen- 
dência de requerimento do interessado, sopesada a conveni- 
ência para a Administração Pública. SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, em 24 de Abril de 2019. Antonia Dalila 
Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU- 
CAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ATO   Nº  0472/2019  -  SME  -  O SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais que 
lhe foram delegadas pelo Decreto nº 13892, de 15 de Setembro 
de 2016, e CONSIDERANDO as disposições dos artigos 55, 
VIII, 75 e seguintes da Lei nº 6.794, de 27 de Dezembro de 
1990; CONSIDERANDO as informações contidas no Processo 
nº P582942/2019, de 06 de Março de 2019; RESOLVE: 
RECONHECER   ao   servidor   SILVANIA    BARRETO   MAIA, 
AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula 5710001, o direito a um 
período de 3 (três) meses de Licença Prêmio, relativo ao 3º 
período aquisitivo de 07/03/2014 a 06/03/2019, cuja concessão 
para início de gozo será deferida posteriormente, na depen- 
dência de requerimento do interessado, sopesada a conveni- 
ência para a Administração Pública. SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO, em 24 de Abril de 2019. Antonia Dalila 
Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDU- 
CAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ATO  Nº  0475/2019  –  SME  -  O  SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO no uso das atribuições legais que 
lhe foram delegadas pelo Decreto nº 13892, de 15 de Setembro 
de 2016, e CONSIDERANDO as disposições dos artigos 55, 
VIII, 75 e seguintes da Lei nº 6.794, de 27 de Dezembro de 
1990; CONSIDERANDO as informações contidas no Processo 
nº P177868/2018, de 08 de Maio de 2018; RESOLVE: RECO- 
NHECER ao servidor PRISCILLA BRITO TAVARES,  PROFES- 
SOR PEDAGOGO, matrícula 6854703, o direito a um período 
de 3 (três) meses de Licença Prêmio, relativo ao 1º período 
aquisitivo de 26/04/2012 a 25/04/2017, cuja concessão para 
início de gozo será deferida posteriormente, na dependência de 
requerimento do interessado, sopesada a conveniência para a 
Administração Pública. SECRETARIA MUNICIPAL DA EDU- 
CAÇÃO, em 24 de Abril de 2019. Antonia Dalila Saldanha de 
Freitas - SECRETÁRIO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 

 
EDITALNº 23/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE FORTALEZA 
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

 

A PREFEITURA DE FORTALEZA, por intermédio da Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza, com sede na Av. 
Desembargador Moreira, 2875, Bairro Dionísio Torres - Fortaleza - Ceará, CEP. 60.170-002, inscrita no CNPJ sob o nº 04.919.081/ 
0001-89, TORNA PÚBLICO para o conhecimento dos interessados que está procedendo ao CREDENCIAMENTO de PESSOAS 
JURÍDICAS que, nos termos definidos no artigo 2º, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, sejam  conside- 
radas como ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e cujas atividades estejam voltadas ou vinculadas a serviços de EDUCAÇÃO. 
1. DO OBJETO: 1.1. Constitui-se objeto do presente edital o estabelecimento de normas para o CREDENCIAMENTO de PESSOAS 
JURÍDICAS consideradas como ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e respectivo Registro Cadastral - RC, para possíveis e futu- 
ras parcerias com as Organizações da Sociedade Civil aptas a participarem do Chamamento Público junto à Secretaria Municipal da 
Educação de Fortaleza, que em regime de mútua cooperação, contribuam para a consecução de finalidades de interesse público e 
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recíproco, de modo a atender as exigências da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 2. CONDIÇÕES PARA CREDENCIAMENTO: 
2.1. Poderão participar do processo as Organizações da Sociedade Civil que atendam a todas as exigências contidas neste Edital e 
seus anexos. 2.2. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL interessada deverá comparecer e atender aos requisitos legais, bem 
como apresentar a documentação elencada neste Edital e seus anexos na Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza 
(SME)/Coordenadoria Jurídica (COJUR), localizada na Av. Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres, 7º andar, mediante seu 
representante legalmente constituído, dentro do período de 24/05/2019 a 24/06/2019 08h às 12h e das 13h às 17h. 2.2.1. As entida- 
des deverão entregar os documentos em um envelope lacrado com o seguinte endereçamento: 

 

a) Destinatária: 

À Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza. 
Coordenadoria Jurídica (COJUR), 7º andar. 
Comissão de Credenciamento para Chamamento Público. 

 

b) Remetente: 
Nome da entidade sem abreviatura conforme registro no CNPJ, com endereço completo. 

 
2.2.1.1. Os documentos exigidos neste Edital e seus Anexos deverão ser apresentados em original ou cópia autenticada. Em cópia 
simples, neste caso, mediante a apresentação de originais, para conferência e autenticação pela Comissão. 2.2.1.2. Não será permiti- 
do quaisquer adendo, acréscimo ou retificação no conteúdo. 2.2.1.3. As certidões emitidas via internet terão suas autenticidades veri- 
ficadas no sítio eletrônico competente pela Comissão. 2.2.1.4. A Comissão de Credenciamento fará o recebimento do envelope devi- 
damente lacrado. Nenhum documento será recebido após ser ultrapassado o prazo de recebimento do envelope. 2.2.1.5. As entida- 
des que não cumprirem todas as exigências dispostas neste Edital e seus Anexos serão inabilitadas. 2.3. A ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL poderá delegar poderes a outrem para que este a represente sumariamente junto ao CREDENCIAMENTO, opor- 
tunidade em que ocorrendo, fará a Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza (SME/COJUR) exigência de apresentação dos 
seguintes documentos: a) Instrumento Público de Procuração que conceda ao representante, poderes legais, ou b) Instrumento Parti- 
cular de Procuração, com assinatura reconhecida em cartório, que conceda aos representantes poderes legais, cuja comprovação far- 
se-á através da apresentação de cópia autenticada (ou original) do Ato Constitutivo, do Estatuto ou do Contrato Social. 2.3.1. No Ins- 
trumento de Procuração (Público ou Particular) deverão constar, expressamente, os poderes para praticar todos os atos inerentes ao 
presente CREDENCIAMENTO. 2.4. O CREDENCIAMENTO não traz obrigatoriedade para a Secretaria Municipal da Educação de 
Fortaleza (SME) da formalização dos TERMOS DE COLABORAÇÃO, dos TERMOS DE FOMENTO ou dos ACORDOS DE COOPE- 
RAÇÃO. 2.5. As PESSOAS JURÍDICAS consideradas como ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL que pretenderem se credenciar 
deverão demonstrar (podendo utilizar-se de cópias autenticadas) possuir em seus regulamentos, cláusulas que prevejam expressa- 
mente: I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; II - que, em caso de dissolução da 
entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei  
nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e, cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; III - escrituração de 
acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; IV - possuir: a) no mínimo 01 
(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; b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 
parceria (TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO e ACORDO DE COOPERAÇÃO) ou de natureza semelhante, por 
meio de declaração(ões), certidão(ões), cópia(s) de contrato(s), convênio(s), termo(s) de cooperação, colaboração ou fomento, ou 
outro(s) ajuste(s) ou documento(s) análogos, da experiência prévia na realização, de no mínimo um ano de capacidade técnica e 
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros; c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos na parceria (TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOEMENTO e ACORDO 
DE COOPERAÇÃO) e o cumprimento das metas estabelecidas; 2.5.1. Na hipótese de decorrer tão somente o ACORDO DE COOPE- 
RAÇÃO, será exigido unicamente o requisito previsto no inciso I do subitem 2.5. deste Edital, conforme previsão do artigo 33, § 1º da 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. 2.5.2. As ORGANIZAÇÕES RELIGIOSAS, conforme previsão do artigo 33, § 2º da Lei nº 
13.019, de 31 de julho de 2014, serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e III do subitem 2.5. deste Edital . 2.5.3. 
As SOCIEDADES COOPERATIVAS estão dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III do subitem 2.5. 
deste Edital, devendo, entretanto, atender as exigências previstas na legislação específica e ao que disposto no inciso IV do subitem 

2.5. deste Edital. 2.5.4. Para fins de atendimento ao previsto na alínea “c” do inciso IV, subitem 2.5. deste Edital, não será necessária  
a demonstração de capacidade instalada prévia, conforme regramento contido no artigo 33, § 5º da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014. 2.6. As ENTIDADES que, nos termos definidos no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” e “c” da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, sejam consideradas como ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverão apresentar (e manter atualizadas) por ocasião do 
CREDENCIAMENTO, as devidas informações e documentações, bem como as constantes no Anexo I, deste Edital: I - regularidade 
fiscal e tributária: a) prova de Regularidade com a Fazenda Federal, mediante a apresentação da Certidão de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa da União e de Débitos Previdenciários; b) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual; c) prova de Regu- 
laridade com a Fazenda Municipal; d) certificado de Regularidade do FGTS-CRF demonstrando a situação regular ao cumprimento 
dos encargos sociais instituídos por lei; e) prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando a situação regular relati- 
va aos encargos sociais instituídos por lei, admitida a demonstração através da CERTIDÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITO 
TRIBUTÁROS FEDERIAS E A DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO; f) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; II - certidão de existência jurídi- 
ca expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade coo- 
perativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; IV - relação nominal 
atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no 
Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de cada um deles; V - comprovação de que a 
organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado; VI - Demonstrativo certificado que a seleção e a contratação, 
pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, da equipe envolvida na execução de futuros e eventuais TERMO DE FOMENTO, 
TERMO DE COLABORAÇÃO ou ACORDO DE COOPERAÇÃO observou, no quanto o mais possível, os princípios da administração 
pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade , publicidade e eficiência). 2.7.  
O CREDENCIAMENTO no banco de cadastro de que trata este Edital terá validade por 1 (um) ano, contado da publicação no Diário 
Oficial do Município. 2.8. A OSC deve acompanhar e manter atualizado cada documento apresentado no CREDENCIAMENTO, posto 
que a validade do Registro Cadastral está condicionada a manutenção regular da documentação apresentada. 3. IMPEDIMENTOS DA 
CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO, TERMOS DE FOMENTO OU ACORDOS DE COOPERAÇÃO POR ORGANIZA- 
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 3.1. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria (TERMO DE COLABORAÇÃO, TER- 
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MO DE FOMENTO e ACORDO DE COOPERAÇÃO) prevista na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 a ORGANIZAÇÃO DA SOCIE- 
DADE CIVIL que: I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional; 
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; III - tenha como dirigente membro de Poder ou do 
Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade do Município de Fortaleza, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges 
ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; IV - tenha tido as contas rejeita- 
das pela Prefeitura de Fortaleza nos últimos 05 anos, exceto se: a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os 
débitos eventualmente imputados; b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; c) a apreciação das contas estiver pendente 
de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; V - tenha sido com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalida- 
de: a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; b) declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a administração pública; c) A prevista no inciso II do artigo 73 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; d) A 
prevista no inciso III do artigo 73 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; 
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribu- 
nal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; b) julgada responsá- 
vel por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; c) con- 
siderada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei nº 
8.429, de 02 de junho de 1992. 4. HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 4.1. A administração pública divulgará a 
HOMOLOGAÇÃO do resultado do CREDENCIAMENTO no sítio eletrônico: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/, bem como no Diário 
Oficial do Município sem prejuízo da divulgação em outros meios que entenda adequado. 4.2. A SME se reserva ao direito de não 
homologar o presente credenciamento, no interesse da Administração e mediante justificativa por escrito, sem que caiba, a quaisquer 
dos interessados o direito de reclamação ou indenização. 4.3. Não será fornecida qualquer informação por telefone sobre os resulta- 
dos. 4.4. A documentação da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL não CREDENCIADAS ficarão, por um prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados a partir da data da publicação do resultado, à disposição dos proponentes, na Av. Desembargador Moreira, 2875 

– Dionísio Torres,7º andar. Após o referido prazo, a documentação será descartada, não cabendo nenhum tipo de responsabilidade à 
Secretaria Municipal da Educação de Fortaleza. 4.5. O CADASTRAMENTO não gera direito à celebração da parceria (art. 27, § 6º da 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014). 5. DISPOSIÇÕES FINAIS: 5.1. Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos junto a 
Comissão de Seleção, localizadas à Av. Desembargador Moreira, 2875 – Dionísio Torres, 7º andar, pelo telefone (85) 3459-7205. 5.2. 
É facultado a SME promover diligências destinadas a esclarecer o processo, bem como solicitar a comprovação de qualquer informa- 
ção apresentada pela Entidade. 5.3. A documentação apresentada para fins de qualificação/habilitação das entidades aptas fará parte 
dos autos do credenciamento e em hipótese nenhuma será devolvida à entidade. 5.4. O credenciamento poderá ser anulado a qual- 
quer tempo, desde que seja constatada ilegalidade no processo ou revogado por conveniência da Administração Pública, através de 
decisão fundamentada. 5.5. Demais critérios e condições para celebração dos eventuais e futuros TERMO DE COLABORAÇÃO, 
TERMO DE FOMENTO e ACORDO DE COOPERAÇÃO, bem como acerca deste CREDENCIAMENTO serão publicados no sítio 
eletrônico: http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/, bem como no Diário Oficial do Município. 5.6. Em caso de desistência da ORGANI- 
ZAÇÃO SOCIAL em celebrar futuro e eventual TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO e ACORDO DE COOPERAÇÃO 

a qualquer tempo após a entrega da documentação solicitada para este CREDENCIAMENTO, essa intenção deverá ser manifestada 
por escrito através de ofício devidamente assinado pelo responsável da organização proponente, explicando as razões que conduzi- 
ram a essa situação. 5.7. Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela COMISSÃO DE SELEÇÃO e pela COMISSÃO DE 
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO. 6. DOS ANEXOS: 6.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte: ANEXO I – CREDEN- 
CIAMENTO DO REPRESENTANTE E HABILITAÇÃO JURÍDICA; ANEXO II - REGULARIDADE FISCAL, TRIBUTÁRIA E TRABALHIS- 
TA; ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO, TERMOS DE 
FOMENTO OU ACORDOS DE COOPERAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. Fortaleza - CE, 02 de maio de 2019. 
Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

 

ANEXO I – CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE E HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

 
ITEM 

 
OBRIGAÇÃO 

 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

 
VALIDADE 

 
CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE E HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 
 

1 

Apresentação da Carteira de 

Identidade e CPF do repre- 

sentante legal. 

Encaminhamento de cópia de Carteira de Identidade e Cadastro de Pesso- 

as Físicas - CPF - do representante legal em exercício no momento de 

solicitação do cadastro. 

Até o término do man- 

dato do representante 

legal. 

 
 
 

2 

 
 

 
Comprovante de endereço do 

representante legal. 

Encaminhamento de documento que comprove o endereço do representan- 

te legal em exercício no momento de solicitação do cadastro de, no máxi- 

mo, três meses (conta de água, luz, etc). Caso o titular do comprovante  

não seja o representante legal, faz-se necessária a apresentação de do- 

cumento ou declaração que comprove o vínculo desta pessoa com o repre- 

sentante (certidão de casamento, contrato de aluguel, etc.). 

 
 

Até o término do man- 

dato do representante 

legal. 

 
 

3 

 
Comprovação da eleição do 

quadro dirigente atual. 

Encaminhamento da ata de eleição ou documento de nomeação dos mem- 

bros dos órgãos deliberativos, que estiveram em exercício no momento da 

solicitação do Cadastro. 

Até o término do man- 

dato do representante 

legal. 

 
 

 
4 

 
 

Apresentação da relação 

nominal atualizada dos 

dirigentes. 

Encaminhamento de documento que contenha a relação nominal atualiza- 

da dos dirigentes da entidade, em exercício no momento da solicitação do 

cadastro, com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identi- 

dade e número de registro no Cadastro de Pessoas Física - CPF - de cada 

um deles, devidamente assinado pelo representante legal da OSC 

 
 

Até o término do man- 

dato do representante 

legal. 

http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/
http://intranet.sme.fortaleza.ce.gov.br/
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5 

 
 
 
 

 
Comprovante de endereço da 
OSC. 

 
Encaminhamento de documento que comprove que OSC funciona no 
endereço por ela declarado, no máximo, três meses (água, luz, telefone, 
etc.), ou encaminhamento de alvará de funcionamento, ou encaminhamen- 
to do atestado de funcionamento expedido pelo Ministério Público, Promo- 
tor de Justiça, Juiz de Direito, Juiz de Paz, Prefeito, Presidente da Câmara 
Municipal ou seus substitutos legais da comarca que a entidade for sedia- 
da, inclusive com a declaração de funcionamento nos termos da legislação 
vigente, bem como expedido por outras autoridades locais. Caso a organi- 
zação ocupe espaço cedido, será necessária também uma declaração do 
cessionário. Se não tiver em nome da organização, solicitar a ata que cita 
ou que altera o endereço. 

 
 
 
 

Até o término do 

mandato do represen- 

tante legal. 

 
 
 
 
 

6 

 
Apresentação do Estatuto da 
Organização da Sociedade 
Civil registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoa 
Jurídica. 

 

 
Encaminhamento do Estatuto registrado no Cartório de Registro Civil de 
Pessoa Jurídica e suas alterações (não se aplica para Cooperativas). 

 
 

Até o término do 

mandato do represen- 

tante legal. 

 
Apresentação do Contrato 
Social registrado na Junta 
Comercial. 

 

Encaminhamento de cópia de contrato de sociedade registrado na junta 
comercial e suas alterações posteriores (somente para Cooperativas). 

 
Até o término do 

mandato  do 

representante legal. 

 

 
7 

 
Apresentação de certidão 
simplificada de existência 
jurídica. 

 

Encaminhamento de cópia da certidão simplificada de existência jurídica 
emitida por junta comercial (somente para Cooperativas). 

 
Até o término do 

mandato  do 

representante legal. 

 
 
 

8 

 
 

Apresentação do quadro da 
equipe envolvida na execu- 
ção das atividades que este- 
jam voltadas ou vinculadas a 
serviço de educação. 

 
Demonstrativo certificado que a seleção e a contratação, pela ORGANIZA- 
ÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, da equipe envolvida na execução de futuros 
e eventuais TERMO DE FOMENTO, TERMO DE COLABORAÇÃO ou 
ACORDO DE COOPERAÇÃO observou, no quanto o mais possível, os 
princípios da administração pública previstos no caput do art. 37 da Consti- 
tuição Federal (legalidade, impessoalidade, moralidade , publicidade e 
eficiência). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 

 
 

Apresentação de Instrumento 
Público de Procuração. 

 
Instrumento Público de Procuração que conceda ao representante poderes 
legais. 

 
Deverá constar expressamente os poderes para praticar todos os atos 
inerentes ao presente CREDENCIAMENTO. 

 

 
Até o prazo estipulado 

no mandado de 

Procuração. 

 
ou 

 
 

 
Apresentação de Instrumento 
Particular de Procuração. 

 
Instrumento Particular de Procuração com assinatura reconhecida em 
cartório que conceda aos representantes poderes legais, cuja comprovação 
far-se-á através da apresentação de cópia autenticada (ou original) do Ato 
Constitutivo, do Estatuto ou do Contrato Social. 

 
Deverá constar expressamente os poderes para praticar todos os atos 
inerentes ao presente CREDENCIAMENTO. 

 
 
 

Até o prazo estipulado 

no mandado de 

Procuração. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apresentação de regulamen- 
tos das OSC, com cláusulas 
que prevejam expressamen- 
te. 

 
Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social; 

 
Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido 
seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 
requisitos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e, cujo objeto social 
seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

 
Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e 
com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 

 
Possuir: 

 
a) no mínimo 01 (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; 

 
b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria 
(TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO e ACORDO DE 
COOPERAÇÃO) ou de natureza semelhante; 

 
c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional 
para o desenvolvimento das atividades ou projetos na parceria (TERMO 
DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOEMENTO e ACORDO DE COOPE- 
RAÇÃO) e o cumprimento das metas estabelecidas. 
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ANEXO II - REGULARIDADE FISCAL, TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA 
 

 
ITEM 

 
OBRIGAÇÃO 

 
CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO 

 
VALIDADE 

 
REGULARIDADE FISCAL, TRIBUTÁRIA E TRABALHISTA 

 

 
1 

 
Registro no Cadastro Nacio- 

nal de Pessoas Jurídicas. 

 
Encaminhamento do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ 

 
Até o término do 

mandato do represen- 

tante legal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
Regularidade Fiscal e Tri- 

butária 

 
 Encaminhamento da Certidão de Tributos e Contribuições Federais e 

Dívida Ativa da União e dos Débitos Previdenciários. 

 
 Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual. 

 
 Prova de Regularidade com a Fazenda Municipal. 

 
 Certificado de Regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço - FGTS -CRF. 

 
 Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando a 

situação regular relativa aos encargos sociais instituídos por lei, admitida 

a demonstração através de Certidão Débitos Relativos a Créditos Tribu- 

tários Federais e à Dívida Ativa da União (negativa ou positiva com efei- 

tos de negativa). 

 
Validade da certidão. 

 
 

3 

 
RegularidadeTrabalhista. 

 

Encaminhamento da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT ou 

Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

 
Validade da certidão. 

 
 
 
 
 

 
4 

 
 
 

 
Comprovante de ausência 

de verificação de eventual 

proibição para contratar com 

a administração. 

Encaminhamento das Certidões emitidas em âmbito municipal, estadual e 

federal: 

 Cadastro Municipal disponibilizada no sítio eletrônico E- 

compras(http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/fornecedor_penalizado.asp) 

 Cadastro Estadual disponibilizada no sítio eletrônico PortalCom- 

pras.CE (https://s2gpr.sefaz.ce.gov.br/fornecedor- 

web/paginas/cadastro_pessoas_compras/PenalizarExternoList.seam) 

 Cadastro Nacional disponibilizada no sítio eletrônico Portal da Transparên- 

cia (CEIS) (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis) 

 
https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/ 

 

 
 

 
5 

 
 
 

Comprovante de ausência 

de registro no CEPIM. 

 
Ausência de registro no Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos 

Impedidas - CEPIM - demonstrando ausência de declaração de inidoneidade 

de participação em chamamento com a administração. 

 
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim 

 

 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA CELEBRAÇÃO DE TERMOS DE COLABORAÇÃO, TERMOS DE FOMENTO OU A- 

CORDOS DE COOPERAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 
 

Declaro, para fins de credenciamento, que a  (OSC) e seus dirigentes, não incorrem em 
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2017 e, portanto: I - é regularmente constituída ou, se es- 
trangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; II - não é omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 
celebrada; III - não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade do Município de 
Fortaleza, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau; IV - não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 05 anos, exceto se: a) for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; b) for reconsiderada ou revista a 
decisão pela rejeição; c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo; V - não tenha  
sido aplicada uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: a) suspensão de participação em licitação e impedi- 
mento de contratar com a administração; b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; c) A 
prevista no inciso II do artigo 73 da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014; d) A prevista no inciso III do artigo 73 da Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014; VI - não tenha contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qual- 
quer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; VII - não tenha entre seus dirigentes pessoa: a) cujas 
contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos; b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

http://compras.fortaleza.ce.gov.br/publico/fornecedor_penalizado.asp)
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis)
http://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cepim
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cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; c) considerada responsável por ato de improbidade, en- 
quanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 02 de junho de 1992. 

 

Cidade/Sede da organização da sociedade civil, 02 de maio de 2019. 
*** *** *** 

 

ERRATA - No (a) ATO 7806/2008, publicado no 
DOM de 30.10.2008, que concedeu Licença Prêmio ao servidor 
ANNA CAROLYNE DE OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 
4942202, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO 
- SME, é feita a seguinte alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1º período 
28.03.2006 

29.03.2001 a 1º período 
05.01.2009 

07.01.2004 a 

 

No (a) 5462/2011, publicado no DOM de 20.05.2011, que 
concedeu Licença-prêmio ao servidor ANNA CAROLYNE DE 
OLIVEIRA GOMES, matrícula nº 4942202, lotado na SECRE- 
TARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a seguinte 
alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

2º período 
28.03.2011 

29.03.2006 a 2º período 
05.01.2014 

06.01.2009 a 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 24 de abril de 
2019. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ERRATA - No (a) ATO 1332/09, publicado no 

DOM de 26.02.2009, que concedeu Licença Prêmio ao servidor 
NATALY BARBOSA AGUIAR, matrícula nº 5722601, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a 
seguinte alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1º período 
06.01.2009 

07.01.2004 a 1º período 
05.01.2009 

07.01.2004 a 

 

No (a) ATO 2724/2014, publicado no DOM de 30.10.2014, que 
concedeu Licença Prêmio ao servidor NATALY BARBOSA 
AGUIAR, matrícula nº 5722601, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a seguinte 
alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

2º período 
06.01.2014 

07.01.2009 a 2º período 
05.01.2014 

06.01.2009 a 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 12 de abril de 
2019. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ERRATA - No(a) 9230/09, publicado no DOM de 
08.12.2009, que concedeu Licença Prêmio ao servidor 
RAQUEL GOMES DA SILVA, matrícula nº 5707601, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a 
seguinte alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1º período 
06.01.2009 

07.01.2004 a 1º período 
05.01.2009 

07.01.2004 a 

 

No (a) ATO 1244/2016, publicado no DOM de 14.04.2016, que 
concedeu Licença Prêmio ao servidor RAQUEL GOMES DA 
SILVA, matrícula nº 5707601, lotado na SECRETARIA MUNICI- 
PAL DA EDUCACAO - SME, é feita a seguinte alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

2º período 
06.01.2014 

07.01.2009 a 2º período 
05.01.2014 

06.01.2009 a 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 24 de abril de 
2019. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ERRATA - No(a) 1009/2010, publicado no DOM 
de 08.02.2010, que concedeu Licença Prêmio ao servidor 
NATALIA MARIA DE FREITAS DIAS, matrícula nº 5642501, 
lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é 
feita a seguinte alteração. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1º período 
02.11.2008 

03.11.2003 a 1º período 
01.11.2008 

03.11.2003 a 

 

No (a) ATO 582/2016, publicado no DOM de 03.03.2016, que 
concedeu Licença Prêmio ao servidor NATALIA MARIA DE 
FREITAS DIAS, matrícula nº 5642501, lotado na SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a seguinte altera- 
ção. 

 
ONDE SE LÊ LEIA-SE 

2º período 
02.11.2013 

03.11.2008 a 2º período 
01.11.2013 

02.11.2008 a 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 24 de abril de 
2019. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ERRATA - No(a) 4834/2010, publicado no DOM 
de 08.07.2010, que concedeu Licença Prêmio ao servidor 
SILVANIA BARRETO MAIA, matrícula nº 5710001, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a 
seguinte alteração. 

 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1º período 

06.01.2009 

07.01.2004 a 1º período 

05.01.2009 

07.01.2004 a 

 

No(a) ATO 269/2015, publicado no DOM de 02.02.2015, que 
concedeu Licença Prêmio ao servidor SILVANIA BARRETO 
MAIA, matrícula nº 5710001, lotado na SECRETARIA MUNICI- 
PAL DA EDUCACAO - SME, é feita a seguinte alteração. 

 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

2º período 

06.03.2014 

07.01.2009 a 2º período 

06.03.2014 

06.01.2009 a 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, em 24 de abril de 
2019. Antonia Dalila Saldanha de Freitas - SECRETÁRIO 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO. 

*** *** *** 
 

ERRATA - No(a) ATO 0159/2012, publicado no 
DOM de 09.01.2012, que concedeu Licença Prêmio ao servidor 
EDVANIA DA SILVA SOARES, matrícula nº 4281502, lotado na 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCACAO - SME, é feita a 
seguinte alteração. 

 

ONDE SE LÊ LEIA-SE 

1º período 

20.10.2008 

21.10.2003 a 1º período 

19.10.2008 

21.10.2003 a 

 

No (a) ATO 3001/2016, publicado no DOM de 09.06.2016, que 
concedeu Licença Prêmio ao servidor EDVANIA DA SILVA 

*** *** *** 


