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PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
CNPJ: 75.967.760/0001- 71 – Rua: Dr. Cruz Machado, n. º 205 – CEP: 84.600-900 

União da Vitória – Paraná 
 

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2022 
 
O MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, torna público que realizará o Chamamento 
Público nº 001/2022, que visa SELEÇÃO DE PROJETOS para exercício da atividade de monitoria 
ambiental nas cachoeiras (Cintura das Noivas, Bromélias, Usina Velha); Balanço Infinito (Morro 
do Cristo, Navegantes) e Bike Reparos (Igreja Ucraniana – Rio dos Banhados e Estrada sentido 
Paula Freitas – São Sebastião). A data de recebimento da proposta e documentação será até às 
17h00min, do dia 09 de abril de 2022.  
O Edital de Chamamento Público, os respectivos anexos, informações e esclarecimentos 
necessários, estarão disponíveis no site da PMUVA: www.uniaodavitoria.pr.gov.br. Maiores 
informações das 12h00min às 18h00min, no Departamento de Licitação da Prefeitura de União 
da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° pavimento, centro, telefones (42) 3521-
1237. 
E-MAIL/SITE: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  

 
União da Vitória/PR, 25 de fevereiro de 2022. 

 
BACHIR ABBAS 

Prefeito 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CelesteM
Realce



 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º andares      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

 

 

Página 2 de 54 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022 

 
A PREFEITURA DA UNIÃO DA VITÓRIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E URBANISMO, TORNA PÚBLICO, PARA 
CONHECIMENTO DE TODOS OS INTERESSADOS, QUE FARÁ REALIZAR SELEÇÃO PÚBLICA DE 
PROJETOS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE DE MONITORIA AMBIENTAL EM ÁREAS 
TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA - PARANÁ, CONFORME DEPRRITO NESTE 
EDITAL E SEUS ANEXOS. 
 
O Município de União da Vitória, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Urbanismo, representada pelo Secretário, AREF BAKRI, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento de quantos possam interessar, a abertura de 
Chamamento Público de procedimento para SELEÇÃO DE PROJETO de monitoria ambiental 
nas cachoeiras (Cintura das Noivas, Bromélias, Usina Velha); Balanço Infinito (Morro do 
Cristo, Navegantes) e Bike Reparos (Igreja Ucraniana – Rio dos Banhados e Estrada sentido 
Paula Freitas – São Sebastião). 
 
Este Chamamento Público permite que os interessados formulem questionamentos, de forma a 
embasar a apresentação de propostas, dentro do prazo do procedimento. 
 
Esclarece-se que o presente Chamamento Público não vincula os interessados e suas respectivas 
propostas à futura autorização, que deverá ser realizada em procedimento próprio, respeitada a 
legislação pertinente. 
 
Caso não sejam apresentadas propostas adequadas, o presente Chamamento Público será 
cancelado e reaberto em momento oportuno. 
 
1. INTRODUÇÃO: 
 
1.1. Um roteiro para quem quer passar o dia em contato com a natureza e conhecer parte da 
história do Paraná: belas cachoeiras, tais como Cintura de Noiva (40m de altura), Bromélias 
(aproximadamente 24 metros), Usina Velha (aproximadamente 16 metros), além do Morro do 
Cristo, um dos morros mais altos que cercam o município, a 928 m acima do nível do mar. O acesso 
é feito por uma escadaria de 224 degraus, de onde, de um lado é possível ter uma visão ampla do 
Rio Iguaçu e das cidades irmãs que o cercam. Do outro, avistamos mais um ponto turístico 
bastante conhecido por aqui, a famosa Ponte Manoel Ribas, conhecida como “Ponte do Arco”.  
 
São objeto deste chamamento:  
 

Limpeza pós Final de semana das Cachoeiras: 

 
Cintura das noivas - (Rio dos Banhados); 
Bromélias (Pinhalão); 
Usina Velha (Pinhalão); 
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⁃Colocação de 3 Lixeiras  
⁃Colocação de 6 Placas (Perigo, Frases de consciência ambiental) 
 

Balanço infinito: 

 
Morro do Cristo (Altura de 5 Metros); 
Navegantes (bairro Navegantes Praça); 
 

Bike Reparo: 

  
⁃Igreja Ucraniana (Rio dos Banhados) 
⁃Estrada sentido Paula Freitas (São Sebastião) 
 
Itens na bike reparo: Bombas para encher pneus, Chaves de roda e chaves para ajustes. 
 
Tendo em vista o histórico de ocorrências que vem colocando em risco os usuários das trilhas, 
bem como a necessidade de melhorar o atendimento à visitação nos pontos acima citados, deve 
ser oferecido aos turistas um serviço organizado de monitoria ambiental, respeitando-se a 
legislação vigente sobre essa atividade. 
 
2. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
2.1.A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a celebração de 
parceria, por meio da formalização de TERMO DE COLABORAÇÃO, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 
Entidade Privadas Sem Fins Lucrativos, com atuação determinante voltada ao Setor de Turismo, 
conforme condições estabelecidas neste Edital. 
 
2.2.O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelos 
demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital. 
 
2.3. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de classificação e a 
disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de fomento, cujo valor global é de R$ 
54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais). 
 
2.4. Oferecer aos visitantes um serviço organizado de monitoria ambiental, estruturando as 
atividades de uso público e de educação ambiental existentes no referidas localizadas. Com isso, 
objetiva-se melhorar e controlar o atendimento à visitação, garantir a segurança dos usuários e 
promover o turismo sustentável. 
 
3. DAS AÇÕES PREVISTAS: 
3.1. Com foco na melhoria da visitação nos locais especificados nesse Edital, a Prefeitura Municipal 
de União da Vitória (PMUVA), por meio do presente instrumento, pretende delegar os serviços de 
monitoria ambiental a serem oferecidos nas seguintes localidades: 
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1) Cachoeira Cintura das Noivas; 
 
2) Cachoeira Bromélias; 
 
3) Cachoeira da Usina Velha;  
 
4) Balanço Infinito (Morro do Cristo, Navegantes); 
 
5) Bike Reparos (Igreja Ucraniana – Rio dos Banhados e Estrada sentido Paula Freitas – São 
Sebastião). 
 
Os serviços deverão ser executados de forma organizada, preferencialmente por entidade local 
de representação de monitoria ambiental, e sempre de acordo com a legislação vigente sobre a 
atividade de monitoria ambiental. 
 
As propostas poderão ser apresentadas para todas as localidades, objeto deste Chamamento 
Público, ou apenas uma ou parte delas. 
 
4. DA CONTRAPARTIDA  
 
4.1. Pelo monitoramento ambiental das áreas a AUTORIZADA fica obrigada a disponibilizar 
proposta que visem oferecer benefícios aos munícipes frequentadores e turistas. Serão também 
admitidas, propostas que ofereçam benefícios a demais eventos culturais e ambientais 
promovidos pelo Poder Público. A proposta é livre e independente e se limitarão apenas às 
localidades contempladas na proposta. 
 
Além de outras contrapartidas propostas pela AUTORIZADA, a mesma deverá, ainda: 
 
(i) Realizar a limpeza das áreas verdes existentes, cuja localização será definida pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, de acordo com as localidades 
contempladas na proposta apresentada; 
 
(ii) Fazer o monitoramento de impactos da visitação, manutenção e limpeza; 
 
(iii) Garantir a segurança dos visitantes, com a manutenção das estruturas existentes (corrimões, 
cordas, etc.), a confecção de frases de consciência ambiental e de placas sinalizadoras a serem 
implantadas ao longo dos pontos turísticos contemplados, conforme orientação da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo; 
 
(iv) Elaborar e implementar um Sistema de Gestão de Segurança – SGS voltado a atividades de 
turismo; 
 
(v) Divulgar nas redes sociais, como Facebook e Instagram, as localidades (contempladas na 
proposta); 
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(vi) Utilizar as redes sociais como canal de atendimento direto com os visitantes, que poderão 
fazer sugestões ou reclamações; 
 
(vii) Disponibilizar no item bike reparo: Bombas para encher pneus, Chaves de roda e chaves para 
ajustes e 
 
viii) Realizar quaisquer outras melhorias que forem julgadas pertinentes, conforme orientação da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo; 
 
Observação 1: O estabelecimento das ações e contrapartidas sempre deverá estar de acordo com 
o que for definido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e 
Urbanismo; 
 
5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
5.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas 
aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com 
redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015), que possua, entre seus objetivos 
estatutários ou regimentais, e em ações práticas, compatibilidade com o objeto deste edital e 
específica atuação no TURISMO e possuam sede no município: 
 
a)entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) com ligação direta ao setor de 
TURISMO, que não distribua entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos 
ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva; 
 
b)as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999, com atuação 
específica no TURISMO; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade 
pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de 
trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou 
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de 
atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; 
 
5.2. Para participar deste Edital, a Entidade Privada Sem Fins Lucrativos, deverá cumprir as 
seguintes exigências: 
 
a) estar devidamente constituída ou, se estrangeira, estar autorizada a funcionar no território 
nacional; 
  
b) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, que 
está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 
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responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados 
durante o processo de seleção. 
 
6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
6.1. Para a celebração do termo de colaboração, a entidade 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) 
Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 
33, §§ 2º e 3º, 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 1 (um) an 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, caput, inciso 
V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 
e) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria 
e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou 
aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da 
Entidade, conforme Anexo II–Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será 
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e 
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento do 
objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, 
caput, inciso X e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 
f) deter capacidade técnica e operacional, no setor do TURISMO, para o desenvolvimento do 
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros: instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; ou 
relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; ou publicações, pesquisas e 
outras formas de produção de conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil ou a 
respeito dela; ou currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam 
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dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; ou declarações de 
experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos 
relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, 
instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas 
públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou prêmios de 
relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil. Não será 
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de 
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de 
espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, 
da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 
g) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 
dívida ativa e trabalhista a ser: Certidão Conjunta Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) 
de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União (ABRANGENDO AS 
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS); Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos 
Estaduais; Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Municipais; Prova 
de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF do FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais, instituídos por Lei; Prova 
de inexistência de débitos inadimplentes perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação 
de Certidão Negativa (ou Positiva com Efeitos de Negativa) de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
instituída pela Lei nº 12.440 de 07 de julho de 2011; (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 
2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI e § 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 
h) 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); 
 
i) 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 III– Declaração e Relação dos 
Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, 
inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 
j) 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, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 
6.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a Entidade que: 
 
6.2.1. 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); 
 
6.2.2. esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, 
caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); verificar situação atual. 
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6.2.3. tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente 
de órgão ou entidade da administração pública federal, 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, e 
art. 27, caput, inciso I e §§1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 
 
6.2.4. tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto 
se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, CAPUT, inciso IV, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 
 
6.2.5. tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da 
Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 
(art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 
6.2.6. 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 
 
6.2.7. tenha entre seus dirigentes pessoa 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 
a 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). 
 
6.2.8. cujo objeto social não se relacione às características do projeto ou que não disponham de 
condições técnicas para executar o objeto previsto neste edital. 
 
7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 
7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
Chamamento Público. 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 Entidade participante do 
chamamento público (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§1º e 2º, do Decreto 
nº 8.726, de 2016). 
 
7.2. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade 
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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 (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 
14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
7.3. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico 
de especialista que não seja membro desse colegiado. 
 
7.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
 
8. DA FASE DE SELEÇÃO 
8.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 
 
Tabela 1 - 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 
1 Publicação do Edital de Chamamento Público  
2 Envio das propostas pelos participantes 08.03.2022 a 09.04.2022 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção 

11.04.2022 a 18.04.2022 

4 Divulgação do resultado preliminar 19.04.2022 
5 Interposição de recurso contra o resultado preliminar 19.04.2022 a 26.04.2022 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção 27.04.2022 a 04.05.2022 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de
seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas 

05.05.2022 

 
8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 
parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a 
celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) e posterior à etapa competitiva de 
julgamento das propostas, sendo exigível apenas a(s) Entidades(s) selecionada(s) (mais bem 
classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 
 
8.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
8.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de União 
da Vitória, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da 
data de publicação do Edital. 
 
8.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas Entidades 
8.4.1. As propostas serão apresentadas pelas Entidades, em meio físico até às 17 horas do dia 09 
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(nove) de abril de 2022 (dois mil e vinte e dois). 
 
8.5. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da 
instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento 
Público Nº 002/2022” e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) ou pessoalmente no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de União da Vitória, no 
seguinte endereço: Rua Cruz Machado, n.º 205, Térreo, Bairro Centro - União da Vitória – PR, com 
os dizeres abaixo: 
 

DESIGNAÇÃO DO ENVELOPE: 
PROPOSTA – EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 001/2022 
PROJETO: (NOME DO PROJETO) 
RAZÃO SOCIAL DA ENTIDADE: 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
E-MAIL: 

 
8.6. Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as 
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal 
da Entidade proponente. 
 
8.7. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 
como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 
solicitados pelo Secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de União da Vitória. 
 
8.8. Cada Entidade poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de 
uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última enviada conforme item 8.5. 
deste Edital. 

 
8.9. Observado o disposto no item 8.12.3 deste Edital, as propostas, conforme Anexo VI – Modelo 
da Proposta, deverão conter, obrigatoriamente, as seguintes informações, sob pena de eliminação 
do certame: 
 

a) Projeto Apoiado; 
b) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 
c) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 
d) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
e) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente. 

 
8.10. É obrigatório o uso do formulário Modelo da Proposta – Anexo VI e deverá ser preenchido 
em consonância com o Anexo VII - Diretrizes para Elaboração da Proposta. 
 
8.11. Somente serão avaliadas as propostas recebidas até o prazo limite de envio das propostas 
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pelas Entidades constante da Tabela 1. 
 
8.12. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 
8.12.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 
propostas apresentadas pelas Entidades concorrentes. A análise e julgamento de cada proposta 
serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu 
julgamento. 
 
8.12.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do julgamento 
das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser 
prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias. 
 
8.12.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento 
estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido nos Anexos: VI – Modelo da Proposta e VII – 
Diretrizes para Elaboração da Proposta e do Plano de Trabalho. 
 
8.12.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 
julgamento apresentados no quadro a seguir: 
 
Tabela 2 

Critérios de Julgamento Metodologia de Pontuação 
Pontuação Máxima 

por  item 

 Grau pleno de atendimento (4,0 pontos)  

A - Informação sobre ações a
serem executadas, metas a
serem atingidas, indicadores
que aferirão o cumprimento das
metas e prazos para a execução
das ações e para o cumprimento
das metas 

Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 
O não atendimento ou atendimento 
insatisfatórios (0,0) 
Obs. A atribuição da nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta, por força do art. 
16, § 2º, incisos II e III, do Decreto nº 8.726, de 
2016. 

4,0 

 Grau pleno de atendimento (2,0 pontos)  

 Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos)  

B – Adequação da proposta aos
objetivos específicos em que se
insere a parceria. 

O não atendimento ou atendimento 
insatisfatórios (0,0) 
Obs. A atribuição da nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta, por força do 
caput do art. 27 da Lei 13.019/2014, c/c art. 9º, 
§2º, inciso I, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

 
 
 

2,0 

C – Descrição da realidade Grau pleno de atendimento (2,0 pontos)  
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objeto da parceria e do
nexo/relação entre essa
realidade e a atividade ou
projeto proposto 

Grau satisfatório de atendimento (1,0 pontos) 
 
O não atendimento ou atendimento 
insatisfatórios (0,0) 
Obs. A atribuição da nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta, por força do art. 
16, § 2º, incisos I, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

 
2,0 

D - Capacidade técnico
operacional da instituição
proponente, por meio de
experiência comprovada no
portfólio de realizações na
gestão de atividades ou projetos
relacionados ao objeto da
parceria ou de natureza
semelhante 

- Grau pleno de capacidade técnico 
operacional (2,0). 
 
- Grau satisfatório de capacidade técnico-
operacional (1,0). 
 
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de capacidade técnico 
operacional (0,0). 
 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 
implica eliminação da proposta, por falta de 
capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 
13.019/2014). 

 
 
 
 
 

2,00 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 
8.12.5. A falsidade de informações nas propostas, deverá acarretar a eliminação da proposta, 
podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime. 
 
8.12.6. Serão eliminadas aquelas propostas: 
 

a) cuja pontuação total for inferior a 7,0 (sete) pontos; 
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) e (D); ou ainda que não 

contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da 
parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as 
metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos 
para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto (art. 
16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
8.12.7. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 
pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas 
lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de 
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julgamento. 
 
8.12.8. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na 
maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 
julgamento (B), (C) e (D) Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora 
a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio. 
 
8.13. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. 
 
8.13.1. A Comissão de Seleção divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página 
do sítio oficial do Município de União da Vitória, no Diário Oficial dos Municípios, disponível em 
https://www.diariomunicipal.com.br/amp/, iniciando-se o prazo para recurso. 
 
8.14. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 
 
8.14.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 
 
8.14.2. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 
apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da 
decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não 
será conhecido recurso interposto fora do prazo. 
 
8.14.3. Os recursos deverão ser encaminhados em envelope fechado e com identificação da 
instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Recurso – Edital de Chamamento 
Público nº 00/2022”, e entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de 
recebimento) ou pessoalmente no Setor de Protocolo Geral da Prefeitura. 
 
8.14.4. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à 
defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos 
custos. 
 
8.14.5. Interposto recurso, será dada ciência dele para os demais interessados para que, no prazo 
de 5 (cinco) dias corridos, contado imediatamente após o encerramento do prazo recursal, 
apresentem contrarrazões, se desejarem. 
 
8.15. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 
 
8.15.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 
 
8.15.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões. 
 
8.15.3. Os recursos que não forem reconsiderados pela Comissão de Seleção no prazo de cinco dias, 
contados do recebimento, deverão ser encaminhados ao Prefeito para decisão final. 
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8.15.4. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 
05 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, 
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante 
do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 
 
8.15.5. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela 
condução do processo de seleção. 
 
8.15.6. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
8.16. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). 
 
8.16.1. Após o julgamento dos recursos ou transcurso do prazo sem interposição de recurso, a 
Comissão de Seleção da Secretária deverá homologar e divulgar no portal www.concordia.gov.br e 
no Diário Oficial do Município, disponível em  https://www.diariomunicipal.com.br/amp/, o 
resultado definitivo da primeira fase do processo de seleção 
 
8.16.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 
13.019, de 2014). 
 
8.16.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com 
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, o 
Município dará prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de 
celebração. 
 
9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de 
parceria: 
 
Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 
1 Convocação da Entidade selecionada para apresentação do plano de trabalho e 

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 
não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário 
4 Parecer do órgão técnico e assinatura do termo de colaboração 
5 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial dos 

Municípios 
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9.2. Etapa 1: Convocação da Entidade selecionada para apresentação do plano de trabalho 
e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
 
9.2.1. Para a celebração da parceria, o Município convocará a Entidade selecionada para, no prazo 
de  15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art. 25 
do Decreto nº 8.726 de 2016) e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 
da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
9.2.2. Por meio do plano de trabalho a Entidade selecionada deverá apresentar o detalhamento da 
proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela 
legislação (em especial o Art. 22 da Lei nº 13.019, 2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016), 
observados os anexos V – Modelo do Plano de Trabalho e VII Diretrizes para a Elaboração da 
Proposta e do Plano de Trabalho. 
 
9.2.3. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 
 

a) Identificação e credenciais do proponente, objetivos sociais da entidade, com informações 
relativas à capacidade técnica e operacional para a execução do objeto; 

 
b) Descrição do título, do objeto e da finalidade do projeto, de modo a permitir a identificação 

precisa do que se pretende realizar ou obter; 
 

c) Justificativa contendo a caracterização do interesse público do objeto, evidenciando os 
benefícios econômicos e sociais a serem obtidos; 

 
d) Especificação de todas as demais fontes de recursos que irão financiar o objeto, com 

valores estimados, se for o caso; 
 

e) Plano de aplicação com orçamento detalhado dos bens e serviços a serem adquiridos ou 
contratados; 

f) Cronograma físico de execução; 
 

g) Cronograma financeiro de desembolso; 
 

h) Especificação completa dos bens a serem produzidos ou adquiridos, bem como dos 
serviços a serem contratados, discriminando o custo de sua aquisição no mercado; 

 
i) Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre essa realidade e as atividades ou projeto e metas a serem atingidas; 
j) Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; 

 
k) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria; 
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l) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 
atreladas; 

 
m) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

 
9.2.4. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “k” do item 8.2.2 deste Edital deverá 
incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com 
os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, 
podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações 
especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação 
disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no 
mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que 
identifique a data da cotação e o fornecedor específico. Para comprovar a compatibilidade de 
custos de determinados itens, a entidade poderá, se desejar, utilizar-se de ata de registro de 
preços vigente, consultando e encaminhando atas disponíveis no Portal de Compras Públicas. 
 
9.2.5. Além da apresentação do plano de trabalho, a Entidade selecionada, no mesmo prazo acima, 
de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso 
I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 
da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata 
o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes 
documentos: 
 
I - Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no 
art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 
 
II - Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 
eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a Entidade 
existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo; 
 
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser 
admitidos, sem prejuízo de outros: 
 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

 
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

 
c) currículos profissionais de integrantes da Entidade, sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros; 
 

d) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade 
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civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 
comitês de políticas públicas; ou 

 
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;  
 
V - Certidão de Débitos Municipais; 
 
VI- Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;  
 
VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 
 
VIII - relação nominal atualizada dos dirigentes da Entidade, conforme o estatuto, com endereço, 
telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e 
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo III–
Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade; 
 
IX - Cópia de documento que comprove que a Entidade funciona no endereço por ela declarado, 
como conta de consumo ou contrato de locação; 
 
X - Declaração do representante legal da Entidade com informação de que a organização e seus 
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, 
as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo IV – Declaração da Não 
Ocorrência de Impedimentos; 
 
XI - declaração do representante legal da Entidade sobre a existência de instalações e outras 
condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da 
parceria, conforme Anexo II–Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
 
XII - Copia autenticadas do RG e CPF do presidente e tesoureiro de entidade ou do ocupante de 
cargo equivalente; 
 
XIII - Cópia autenticada da ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente da entidade, 
registrada no cartório competente; 
 
XIV - Cópia do alvará de funcionamento fornecido pela Prefeitura Municipal; 
 
XV - Atestado de funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal ou órgão de fiscalização com 
jurisdição sobre a entidade do município a que pertencer a entidade, com data de emissão não 
superior a doze meses; 
 
XVI - Comprovante de abertura de conta corrente vinculada ao projeto; 
 
XVII - Cópia da Lei de utilidade pública, quando exigida pela legislação da concedente;  
 
XVIII - Certidão Negativa de débitos tributários e de dívida ativa estadual; 
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9.2.6. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 
impostos nesta Etapa serão apresentados pela Entidade selecionada, deverão ser entregues via 
postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no endereço 
informado no item 8.5 deste Edital. 
 
9.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 
 
9.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela Secretaria, do atendimento, pela 
Entidade selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos 
impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 
2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho. 
 
8.3.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já 
apresentadas na proposta apresentada pelo Entidade, observados os termos e as condições 
constantes nesse edital e nos seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto 8.726 de 2016).  
 
8.3.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a Entidade 
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os 
exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser 
convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 
 
8.3.4. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a Entidade convidada 
aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em 
seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento 
poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 
 
9.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 
 
9.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento 
que impeça a celebração, a Entidade será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, 
no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do Decreto 
nº 8.726, de 2016). 
 
9.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela Entidade, 
a Secretaria solicitará a realização de ajustes e a Entidade deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias 
corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do 
Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
9.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de Colaboração. 
 
9.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas 
pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico 
pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, as designações 
do Gestor da Parceria, a nominado em Decreto Nº 640/2022, e da Comissão de Monitoramento e 
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Avaliação, instituída pela Decreto Nº 643/2022, e de prévia dotação orçamentária para execução 
da parceria. 
 
9.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art. 25, §5º, 
do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
9.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração 
e a assinatura do instrumento de parceria, a Entidade fica obrigada a informar qualquer evento 
superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao 
cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 
 
9.5.4. A Entidade deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 
quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
9.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de Colaboração no Diário Oficial dos 
Municípios. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação 
do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da 
Lei nº 13.019, de 2014). 
 
10. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 
10.1. Os recursos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital 
são provenientes da LOA do ano de 2022 da unidade administrativa 10, dotação orçamentária: 
10.001.22.661.0022.2028.3.3.90.39.00 – Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Urbanismo – Reduzido 214. 
 
10.2. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela 
da despesa, a ser transferida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação 
nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada 
por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa 
estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, do Decreto nº 8.726, de 2016). 
 
10.3. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil 
reais). Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro 
seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias 
será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 
 
10.4. O exato valor a ser repassado será definido no termo de colaboração, observada a proposta 
apresentada pela Entidade selecionada. 
 
10.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará 
consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, 
e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 2016. 
 
10.6. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos 
da parceria, a Entidade deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em 
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especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, nos 
arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016, Instrução Normativas do Tribunal de Contas do Estado. 
É recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a Entidade ou seu dirigente alegar, 
futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri- lá, seja para evitar as sanções cabíveis. 
 
10.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo 
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 
13.019, de 2014): 
 

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da Entidade, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas 
com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias 
e demais encargos sociais e trabalhistas; 

 
b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 

execução do objeto da parceria assim o exija; 
 

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao 
valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, 
dentre outros); e 

 
d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 

serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 
equipamentos e materiais. 

 
10.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 
órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro  ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município. 
 
10.9. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e 
conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais 
não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 
 
11. DISPOSIÇÕES FINAIS 
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de União 
da Vitória, com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 
publicação do Edital. 
 
11.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data limite para envio das propostas protocolada no endereço informado no subitem 
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8.5 deste Edital. As respostas as impugnações caberão a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico e Turismo. 
 
11.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 
seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data- limite 
para envio da proposta, protocolada no endereço informado no subitem 8.5 deste Edital. Os 
esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 
 
11.4. 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. 
 
11.5. 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. 
 
11.6. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo resolverá os casos omissos e as 
situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que 
regem a administração pública. 
 
11.7. 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. 
 
11.8. 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. 
 
11.9. O Município não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 
Chamamento Público. 
 
11.10. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das 
entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 
do Município. 
 
11.11. Constituem anexos do presente edital, dele fazendo parte integrante:  
 
Anexo I - Declaração de Ciência e Concordância;  
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Anexo II - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;  
Anexo III - Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;  
Anexo IV - Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;  
Anexo V – Plano de Trabalho; 
Anexo VI – Modelo de Proposta; 
Anexo VII – Diretrizes para Elaboração da Proposta e do Plano de Trabalho; 
Anexo VIII - Minuta do Termo de Cooperação;  
Anexo IX – Demais Declarações; 
 
 
 

........................................................................................ 
BACHIR ABBAS 

Prefeito 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 
Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil–OSC] está ciente e concorda com as 
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 002/2022 e 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. 
 
 

União da Vitória – PR,___de de 2022. 
 
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 
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ANEXO II 
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES  MATERIAIS 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 
 
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c 
o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da 
sociedade civil – OSC]: 
 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 
OU 
 

 pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 

 
OU 
 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 
pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 
 
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua 
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 
 
União da Vitória - PR,__________de de 2022. 
 
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 
DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA  ENTIDADE 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 
Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], 
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 federal; ou (b) cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas 
mencionadas na alínea “a”. Observação: 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); 
 
 
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIREIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e cargo que ocupa na 
OSC 

Carteira de identidade, 
órgão expedidor e CPF 

Endereço residencial, telefone e 
e-mail 

   

   

   

   

 
 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 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; 

 
 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 federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal 
celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei 
de diretrizes orçamentárias; e (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. 

União da Vitória - PR, de de 2022. 
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 
Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 2016, 
que a [identificação da organização da sociedade civil–OSC] e seus dirigentes não incorrem em 
quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada 
entidade: 
 

 Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 
nacional; 

 
 Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

 
 Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 
celebrado o Termo de Colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau. 

 Observação: 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 Entidade), 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); 

 
 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 
13.019, de 2014; 
 

 Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da 
participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, 
por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

 
 Não teve 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; 
e 

 
 Não tem entre seus dirigentes pessoa 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; julgada responsável por 



 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º andares      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

 

 

Página 27 de 54 
 

falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 
enquanto durar a inabilitação; ou 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. 

 
 

União da Vitória – PR, _____de de 2022. 
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 
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ANEXO V 
PLANO DE TRABALHO 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 

1. Identificação do Proponente 

Entidade: CNPJ: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Município: UF: 

Telefone: E-mail: Fax: 

Conta corrente Banco Agência Praça de Pagamento 

Objetivos sociais da entidade: (Informações relativas à capacitação técnica e operacional para a 
execução do objeto) 

Nome do Presidente/Responsável pela Entidade: 

CPF: RG: Profissão: Estado Civil: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Município: UF: 

Telefone: E-mail: Fax: 

Nome do Presidente/Responsável Técnico pelo Projeto: 

CPF: RG: Profissão: Estado Civil: 

Endereço: Bairro: 

CEP: Município: UF: 

Telefone: E-mail: Fax: 

 

2. Identificação do Projeto/Programa/Serviço/Benefício 

Título: 

Local onde será executado: 

Vigência programada (início e término do projeto): 

Metas: 

Objeto (indique o objeto proposto, ou seja, o que deseja realizar conforme o edital) 
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3. Justificativa (informe por que propôs o projeto, caracterização do interesse público do objeto, 
evidenciando os benefícios econômicos e sócias a serem obtido) 
 
 
 
 
4. Diagnóstico (apresente um diagnóstico da realidade, demonstrando o nexo entre essa realidade 
e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas) 
 
 
 
 
 
5. Metas (descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados) 
 
 
 
 
6. Metodologia (forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 
atrelados) 
 
 
 
 
Quadro síntese: (forma de execução dos projetos e cumprimento das metas) 
 
 
(Obs.: o quadro é meramente ilustrativo, podendo ser complementado por esquema próprio da 
entidade, o qual deve ser anexado ao projeto/programa/serviço/benefício) 
7. Definição dos Indicadores 
 
(defina quais são os indicadores qualitativos e quantitativos que serão utilizados para verificação do 
cumprimento das metas, p.ex.: índice de frequência no grupo, percentual de desistência, avaliação dos 
usuários quanto ao desempenho dos oficineiros e/ou outros profissionais ligados ao projeto.) 
 
 
 
 
 
 
 
8.Especificação completa dos bens a serem produzidos ou adquiridos, bem como dos serviços a 
serem contratados, discriminando o custo de sua aquisição no mercado 
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9. Previsão de receitas e despesas (receitas e despesas a serem realizadas na execução das 
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria). 
 
 
 
 
 
 
10. Plano de Aplicação (com orçamento detalhado dos bens e serviços a serem adquiridos ou 
contratados. Cada categoria/natureza de despesa deve apresentar especificações técnicas, bem como 
justificativas para a necessidade de contratação e/ou aquisição do ora solicitado, além de três
orçamentos) 
 
Natureza da Despesa Especificações Valor despendido 

   

   

   

   

   

   

Total R$  

11. Cronograma físico de execução (detalhar em que período serão desenvolvidas as 
atividades/ações) 
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12. Cronograma financeiro de desembolso (detalhar como serão gastos os recursos, em quais meses
haverá repasse e desembolso) 

1º Mês R$ 

2º Mês R$ 

3º Mês R$ 

4º Mês R$ 

...... Mês R$ 

1º mês Prever as atividades/ações que serão realizadas em cada mês 
2º mês  
3º mês  
4º mês  
.......... mês  

 
União da Vitória – PR, ______de de 2022. 

 
 

.................................................................................................................................. 
(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 
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ANEXO VI 
MODELO DE PROPOSTA 

(Usar papel timbrado da instituição) 
 
Observação: Anexo de apresentação OBRIGATÓRIA que deverá ser preenchido em 
consonância com o Anexo VII - Diretrizes para Elaboração da Proposta e Plano de Trabalho. 
 
1. IDENTIFICAÇÃO (máximo 01 folha) 
 
Título da Proposta: 
 
Instituição Proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
CEP: 
Telefone: 
Fax: 
 
Responsável pela Instituição Proponente: 
Nome: 
CPF: 
RG: 
Endereço: 
CEP: 
Telefone: 
Fax: 
E-mail: 
 
Responsável pelo Projeto: 
Nome: Endereço: CEP: 
Telefone: Fax: 
E-mail: 
 
2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DE PARCERIA E O  NEXO COM A 
ATIVIDADE/PROJETO PROPOSTO E COM AS METAS A SEREM ATINGIDAS (máximo 03 folhas) 
 

 Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou 
necessidade identificada de maneira objetiva. Deve haver ênfase em aspectos qualitativos 
e quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. 

 
 Citar alguns dos indicadores econômicos do município referente ao setor: Realizar um 

diagnóstico com os indicadores sobre a temática a ser abrangida pelo projeto e, 
especialmente, dados que permitam a análise da situação em relação as ações a serem 
executadas 
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 Mencionar o histórico da instituição, os dados do atendimento realizado 

(quantitativo/perfil do público atendido, número de equipamentos etc.), convênios ou 
parcerias em andamento sobre o tema, histórico de projetos já implementados e seus 
resultados, equipe disponível para execução da parceria proposta, entre outras 
informações que julgar relevantes para descrever a realidade e o nexo com o projeto 
proposto. 

 
 Expor os resultados esperados ao fim do projeto, bem como as metas e explicar como o 

cumprimento das metas pode transformar a realidade descrita nos parágrafos anteriores. 
 
3. OBJETO DA PROPOSTA (OBJETIVO) (máximo 01 folha) 
 
Prever de forma clara e objetiva, os resultados parciais e o impacto final esperado com 
o desenvolvimento do projeto. É o objetivo geral da proposta. 
 
O objetivo deve responder as perguntas: 

 O que fazer? 
 Para quem? 
 Onde? 
 Para que fazer? 

 
Exemplo: 
“Promover a qualificação profissional para jovens do município, contribuindo para a inclusão no 
mercado de trabalho e a melhoria da renda e emprego.” 
Segundo o objetivo formulado, foi respondido: 
O que fazer: promover a qualificação profissional. 
Para quem: para jovens. 
Onde: no município do Rio de Janeiro. 
Para que fazer: contribuir para a inclusão no mercado de trabalho e melhoria da renda 
e emprego. 
 
4. AÇÕES/METAS/INDICADORES (máximo 01 folha) 
 
Indicar e quantificar as ações, metas e indicadores que aferirão o cumprimento das metas. 
 

METAS AÇÕES INDICADORES 
   

  
   

  
   



 

ESTADO DO PARANÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DA VITÓRIA 
Rua Dr. Cruz Machado, 205 – 3º e 4º andares      
Fone: 42-3521-1200    e-mail: licitacao@uniaodavitoria.pr.gov.br  
CNPJ 75.967.760/0001-71     
Site Oficial: www.uniaodavitoria.pr.gov.br  

 

 

Página 34 de 54 
 

Metas: 
 
As metas devem dar noção da abrangência da ação a ser realizada. Expressam a medida do 
alcance do Objetivo1, devendo ser de natureza quantitativa e mensurável. 
 
Indicadores: 
 
Os indicadores são um conjunto de parâmetros que permite acompanhar a evolução do objeto da 
parceria. Cada indicador permite identificar, mensurar e comunicar, de forma simples, a evolução 
de determinado aspecto da intervenção proposta. Devem dialogar com as metas, ações e objeto. 
Deve ser passível de apuração periódica, de tal forma a possibilitar a avaliação da intervenção 
feita. Deverá ser composto dos seguintes atributos: 
 

 Denominação: o nome, forma pela qual o indicador será apresentado; 
 

 Unidade de Medida: padrão escolhido para mensuração da relação adotada como 
indicador (horas de curso, beneficiários atingidos, entre outros); 

 
 Data de apuração: período a que se refere à informação; 

 
 Índice de Referência (opcional): situação mais recente do Indicador e sua respectiva data 

de apuração. Consiste na aferição do índice em um dado momento, mensurado com a 
unidade de medida escolhida; 

 
 
5. PRAZO DE EXECUÇÃO 
Detalhar a duração, preferencialmente em unidades como meses, fixando as datas estimadas para 
início e término das atividades. Indicar cada uma das metas em que se divide uma ação e o prazo 
previsto para a implementação de cada meta, com suas respectivas datas (apoiado no Anexo VII 
“Diretrizes para Elaboração da Proposta e Plano de Trabalho”). 
 
Exemplo: 
 
METAS ETAPAS PERÍODO (MÊS) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
Meta 1 Ação 1.1. x x x x x x            

Ação 1.2.       x x x x        
           x x      

Meta 2 Ação 2.1.       x x          
Ação 2.2.  x x x              
             x x x x x 

Planejamento
 

x x x            x x x 
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e  Avaliação 

 
 
6. CAPACIDADE TENICO-OPERACIONAL DA INSTITUIÇÃO 
 
Deverá prever minuciosamente as experiências relativas a capacidade técnico-operacional, 
informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou 
abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar 
relevantes. Não há necessidade de comprovação documental de tais experiências. Poderão 
relatar: 
 

 Parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos 
internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

 Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 
organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

 Relação de profissionais integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 
conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

 Projeto/programa executado pela entidade na área da infância/adolescência  
 
Exemplo: 

 
Proposta de trabalho  desenvolvida Objeto Tempo de atuação 

   
 
7. VALOR GLOBAL 
Indica uma estimativa dos recursos disponíveis durante o período do projeto para a consecução 
do objetivo (observar o Anexo VII “Diretrizes para Elaboração da Proposta e Plano de 
Trabalho”). 
 
 

União da Vitória – PR, de de 2022. 
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 
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ANEXO VII 
DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E DO PLANO DE  TRABALHO 

 
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 
As ações pretendidas neste projeto de Chamamento Público, através de um Termo do Colaboração 
é possibilitar a um município como o de União da Vitória, conhecido por fazer divisa com Santa 
Catarina, com pouco mais de 57 mil habitantes, com influências de imigrantes alemães, italianos, 
poloneses, ucranianos e sírio-libaneses, transformou-se em uma cidade em crescimento, com a 
economia voltada ao setor de serviços e com enorme potencial de desenvolvimento na área do 
Turismo. No entanto, precisa da participação de uma entidade com  conhecimento no setor para 
implementar esse potencial, já que esta municipalidade não possui capacidade de pessoal/técnica 
para tanto. 
 
2. CONCEITO 
 
União da Vitória está localizada a 26°13'48" latitude sul e 51°05'11" longitude oeste, na região sul 
do estado do Paraná, no terceiro planalto paranaense, também chamado de Planalto de 
Guarapuava. Limita-se ao norte com o município de Cruz Machado, ao sul com o estado de Santa 
Catarina, a oeste com Porto Vitória e Bituruna, e a leste com Paula Freitas e Paulo Frontin.  
 
A área do município é de 720 km², representando 0,3612 % do estado do Paraná, 0,1278 % da 
Região Sul e 0,0085 % de todo o território brasileiro.  
 
A cidade situa-se na bacia hidrográfica do Médio Iguaçu, tendo como rio principal, o rio Iguaçu, 
que corta a cidade num formato de "U" e separa o estado do Paraná de Santa Catarina abaixo da 
entrada da ponte Machado da Costa. 
 
União da Vitória é banhado pela bacia do rio Iguaçu, sendo que os afluentes destes na margem 
direita são os rios Palmital, da Prata, dos Banhados, Correntes, Guabiroba, Vermelho e do Soldado. 
Já na margem esquerda encontram-se o rio Jacu e os córregos da Areia, Lajeado, da Cachoeira, 
Barra Grande e Lajeadinho. 
 
Conforme o Plano de Retomada União que Transforma é possı́vel colocar União da Vitória entre 
os 10 destinos turı́sticos do Paraná, o que gerará um cı́rculo virtuoso de desenvolvimento tanto 
para a cidade quanto para o interior. O Plano Municipal de Turismo será atualizado e haverá um 
incentivo especial a quem produz artesanatos que podem criar identidade especial para o 
território. Há o entendimento que pro issionais e empresas da área devem ser incentivados a 
incrementar ações de desenvolvimento de rotas e atrativos turıśticos. 
 
3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Propor programa específico, ao município, para o aperfeiçoamento, capacitação e 
treinamento para empresários e colaboradores de equipamentos de turismo de União da 
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Vitória, com orçamentos de empresas especializadas. 
 

 Fornecer estrutura de informações e indicação de empresas com capacidade para 
desenvolver um Programa de Valorização do Artesanato com Identidade Cultural. 

 
 Definição e elaboração de Calendário Anual de Eventos Turísticos e visitas Programadas, 

especificamente para os Roteiros do Caminho da Roça e Caminho do Engenho. 
 

 Identificação, organização e indicação de empresas com capacidade comprovada para 
executar Campanha de sensibilização turística de moradores e visitantes. 

 
 Definição de consultoria, comprovadamente capacitada, para Criação de novos 

produtos/passeios turísticos ligados aos segmentos prioritários da oferta turística de 
União da Vitória 

 
 Organização, estruturação, definição de ações e implementação de ações de atividades da 

Associação dos Artesãos de União da Vitória e similares. 
 
4. RECURSOS HUMANOS 
 
É de fundamental importância que a equipe que terá a obrigação de atender as metas do objetivo 
tenha em seu quadro profissionais na área. Competentes colaboradores na área de informática, 
marketing e gestão, todos concentrados no atendimento aos objetivos específicos do termo. 
 
5. PÚBLICO ALVO 
 
No aspecto social, todas as pessoas que residem no município e também os Turistas de outras 
partes do mundo serão atingidos pela confirmação do Termo. As pessoas que residem em União 
da Vitória precisam de lugares para lazer e entretenimento. Ações na área de turismo trará, sem 
dúvida, também, outra parte da existência do ser humano que está ligado à sua satisfação pessoal. 
 
No aspecto econômico financeiro, o Termo de Colaboração, deverá proporcionar estruturação do 
setor para poder oferecer opções de investimento para empreendedores locais, estaduais, 
nacionais e internacionais. Os recursos hídricos, de relevo e preservação de meio ambiente, 
proporcionam tais atrações. 
 
A confirmação da existência de águas termais no município abrirá um canal de investimento 
imensurável para União da Vitória. 
 
6. ATIVIDADES ESSENCIAIS 
 
A proposta do Parceiro contemplado com os recursos do termo, deverá focar especialmente no 
Fomento, Organização, Estruturação, Informação para o Desenvolvimento do Turismo no 
município de União da Vitória. 
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Seguindo o que determina os objetivos específicos, todos os esforços deverão ser dirigidos para 
capacitar empresários e colaboradores do setor, valorizar e identificar o artesanato do município 
através de uma identidade cultural, destacar os roteiros do Caminho da Roça e do Caminho do 
Engenho com calendários específicos de eventos, incutir nos habitantes do município as intenções 
da municipalidade com relação ao setor de turismo e produzir novos produtos e passeios ligados 
a oferta turística de União da Vitória e organizar mais de 130 artesãos em uma Associação no 
sentido de proporcionar emprego e renda. 
 
7. FUNCIONAMENTO 
 
A entidade deverá, dentro de seu Planejamento Estratégico na área de gestão, definir as atividades 
a serem desenvolvidas, dentro de seu horário de funcionamento. 
 
8. AMBIENTE FÍSICO 
 
Ambiente dotado de espaço físico condizente para a atuação de seus colaboradores, com 
equipamentos e estrutura para atender o que determina o Termo de Colaboração na busca de 
seus objetivos específicos. 
 
9. RESULTADOS ESPERADOS 
 

 Deixar os empreendedores e seus colaboradores perfeitamente capacitados para 
poderem receber os turistas de outras regiões e também os chamados turistas internos, 
moradores do município; 

 
 Quando um turista visitar e adquirir um produto do artesanato local, que ele possa 

identificar as riquezas e o perfil de União da Vitória nestas peças artesanais; 
 

 Que não se tenha choque nem conflito entre as duas rotas mais conhecidas do município, o 
Caminho da Roça e o Caminho do Engenho, com relação as datas de seus eventos 
promocionais; 

 
 Por se tratar de um município especialmente desenvolvido no setor agropecuário e 

industrial, é preciso fazer com que os moradores da cidade e interior entendam quais são 
os propósitos do município em desenvolver esta nova matriz, suas consequências e suas 
vantagens; 

 
 Diversificando o setor, é preciso ofertar aos turistas, novas opções de roteiros e atrações 

turísticas no município. 
 

 Evoluir sensivelmente para o Turismo Integrado na Região da AMAUC, área importante 
para o desenvolvimento também do município de União da Vitória. 

 
 Garantir que artesãos do município de União da Vitória possam se estruturar no sentido 
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de gerar emprego e renda e especialmente divulgar o município através de seus produtos. 
 
10. CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
A entidade aprovada para receber o Termo de Colaboração deverá desenvolver seu trabalho 
dentro das normas de conduta sociais, financeiras e econômicas determinadas pela sociedade 
onde está inserida. Prestará contas conforme determina o presente Termo. 
 
11. PAGAMENTO 
 
10.1. Os recursos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital 
são provenientes da LOA do ano de 2022 da unidade administrativa 10, dotação orçamentária: 
10.001.22.661.0022.2028.3.3.90.39.00 – Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Urbanismo – Reduzido 214. 
 
12. CRONOGRAMA 
 
O cronograma de pagamento atenderá o que determina o Termo de Colaboração, que será 
efetuado em uma única parcela a ser repassada 10 (dez) dias após a assinatura do referido 
documento. 
 
13. VIGÊNCIA 
 
O prazo de vigência dos termos de fomento será até o dia 31 de dezembro de 2022. 
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ANEXO VIII 
 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº **/2022 
Processo nº * * /2022 

Termo de Colaboração que celebram entre si o 
MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA e a 
entidade..............................................................................................
............................................, para execução do Projeto de 
Desenvolvimento e Fomento do Turismo do Município 
de União da Vitória. 
 

Aos ........ dias do mês de ............................. de 2022, o MUNICÍPIO DE UNIÃO DA VITÓRIA inscrito no 
CNPJ sob nº 83.024.257/0001-00, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, senhor, 
BACHIR ABBAS, doravante denominada MUNICÍPIO e a entidade ................................................,     
inscrita     no     CNPJ     sob     nº ............................, com sede na Rua, União da Vitória/PR, neste ato 
representada pelo     seu     Presidente, ...............................,     inscrito     no     CPF     sob     nº .................... 
residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada PARTÍCIPE, ajustam celebrar o 
presente Termo de Colaboração, com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e 
alterações e no Decreto Municipal nº 6.183, de 6 de abril de 2017, conforme procedimentos 
documentados no processo administrativo nº.........../2022, bem como das cláusulas e condições 
seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO PACTUADO 
1.1. A presente parceria tem por objeto a conjugação de esforços no sentido de proporcionar o 
fomento e o desenvolvimento do Turismo do Município de União da Vitória, através do repasse 
financeiro, para a PARTÍCIPE, na forma do Plano de trabalho apresentado, conforme art. 42, 
parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e alterações. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
2.1. O Município obriga-se: 

a. efetuar o repasse dos recursos financeiros, de acordo com o Cronograma de 
Desembolso constante no Plano de Trabalho, Anexo Único deste Termo. 

b. supervisionar a execução do objeto ora pactuado neste termo, fiscalizando, 
acompanhando, orientando e avaliando a execução deste termo e respectivo Plano de 
Trabalho; 

c. examinar e aprovar, por parecer técnico, o Plano de Trabalho, inclusive sua 
reformulação, quando se fizer necessária, desde que não impliquem a alteração do objeto 
do termo; 

d. analisar e deliberar quanto à aprovação da Prestação de Contas apresentada pela 
PARTÍCIPE; 

e. monitorar, avaliar e orientar a execução do objeto pactuado, através da implantação e 
implementação do Sistema de Monitoramento e Avaliação; 

f. receber a documentação que compõe a prestação de contas física e financeira, 
autenticando as cópias de documentos de acordo com os originais apresentados, 
avaliando a documentação comprobatória em relação ao objeto pactuado, emitindo 
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parecer técnico e relatório financeiro; 
g. orientar a PARTÍCIPE na solução de problemas contidos na prestação de contas, visando 

sanar as falhas ou determinando devoluções de valores utilizados inadequadamente; 
h. encaminhar o processo de prestação de contas para análise do Sistema de Controle 

Interno do Município; 
i. assumir ou transferir a responsabilidade da execução do objeto pactuado, caso seja 

interesse da Administração Pública, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato 
relevante que possa afetar a continuidade do previsto no projeto/plano de trabalho. 

 
2.2. A PARTÍCIPE obriga-se: 

a. responsabilizar-se pela execução do objeto pactuado e pela correta aplicação dos recursos 
recebidos, os quais não poderão ser destinados a quaisquer outros fins que não estejam 
estabelecidos na Cláusula Primeira deste termo, sob pena de rescisão deste instrumento, 
responsabilidade de seus dirigentes e declaração de inidoneidade da PARTÍCIPE; 

b. ressarcir à Administração Pública os recursos recebidos através deste termo, quando 
comprovada sua inadequada utilização; 

c. responsabilizar-se por danos causados a terceiros e pagamento de seguros em geral, 
eximindo a Administração Pública de quaisquer ônus ou reivindicações, perante terceiros, 
em juízo ou fora dele; 

d. responsabilizar-se pelo cumprimento dos prazos estabelecidos quanto à utilização e 
prestação de contas dos recursos; 

e. submeter-se ao monitoramento, supervisão e orientação técnica promovida pela 
Administração Pública, fornecendo condições e informações necessárias à sua execução; 

f. encaminhar à Unidade Concedente dos recursos, a prestação de contas, das metas 
atendidas e dos recursos recebidos em período hábil; 

g. manter conta corrente específica, em instituição financeira pública para o recebimento e 
movimentação dos recursos provenientes deste termo; 

h. aplicar os recursos provenientes desta parceria enquanto não utilizados, em caderneta de 
poupança caso a previsão de utilização for igual ou superior a um mês; ou em fundo de 
aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da 
dívida pública, quando a utilização dos recursos ocorrer em prazo menor que 1 (um) mês; 

i. computar, obrigatoriamente, a crédito do termo as receitas financeiras auferidas na forma 
do inciso anterior, as quais serão aplicadas exclusivamente, no objeto de sua finalidade, 
devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de contas do 
ajuste; 

j. devolver à Administração Pública, saldos financeiros remanentes, inclusive dos 
provenientes das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) 
dias da data da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do termo, sob pena de imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável providenciada pela 
Administração Pública; 

k. prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao Objeto deste termo; 
l. arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos transferidos 

pela Administração Pública; 
m. manter em arquivo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contando da data de aprovação das 

contas pela Administração Pública, o cadastro dos usuários do programa, os prontuários, 
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as guias de encaminhamento, as fichas e relatórios individualizados, bem como os 
registros contábeis relativos ao exercício da concessão, com a identificação do Programa e 
deste termo, com vistas a permitir o acompanhamento, a supervisão e o controle dos 
serviços; 

n. em caso de rescisão de contrato de trabalho de pessoa vinculada ao 
projeto/programa/plano de ação, arcar com o pagamento da multa prevista no art. 16, §1º 
da Lei Federal nº 8.036, de 11 de maio de 1990 e alterações; 

o. em caso de reclamatórias trabalhistas decorrentes de contratos de trabalho direta ou 
indiretamente ligados ao objeto, assumir total responsabilidade pelo contrato de trabalho, 
bem como expressamente arguir e defender a ilegitimidade passiva do Município de União 
da Vitória para responder à ação; 

p. inserir cláusula nos contratos que celebrar com fornecedores de bens ou serviços, com a 
finalidade de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou 
empregados dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, 
bem como dos órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa 
contratada, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e qualquer 
contratante. 

 
2.3. À PARTÍCIPE é vedada: 

a. utilização dos recursos em finalidade alheia ao objeto da parceria; 
b. realização de despesas em desacordo com o objeto e o Plano de Trabalho; 
c. realização de despesas em data anterior ou posterior a vigência do termo; e 
d. pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à 

parceria, salvo nas hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 
orçamentárias. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO REPASSE, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO E 
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA 
3.1. O recurso financeiro repassado à PARTÍCIPE para execução do objeto de R$ 54.000,00 
(cinquenta e quatro mil reais). 
 
§ 1º O valor de que trata a Cláusula Terceira equivalerá a um auxílio financeiro do gasto da 
PARTÍCIPE com a execução do Plano de Trabalho. 
 
§ 2º O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 
 
§ 3º O repasse da Administração Pública à PARTÍCIPE seguirá a dotação orçamentária: 
10.001.22.661.0022.2028.3.3.90.39.00 – Manutenção da Sec. de Desenvolvimento Econômico, 
Turismo e Urbanismo – Reduzido 214. 
 
§ 4º Os recursos para cobertura das despesas decorrentes deste Termo serão creditados na conta 
corrente nº ..............., agência ............, do Banco, em nome da PARTÍCIPE, conforme o Plano de 
Trabalho anexo e à medida que forem sendo liberados pelo Município. 
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§ 5º As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita 
conformidade com o cronograma de desembolso aprovado, exceto nos casos a seguir, nos quais 
ficarão retidas até o saneamento das impropriedades: 
 
I. quando houver fundados indícios de não ter ocorrido boa e regular aplicação da parcela 
anteriormente recebida, na forma da legislação aplicável, inclusive quando aferidos em 
procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela entidade ou órgão 
repassador dos recursos e pelos órgãos de controle interno e externo da administração pública; 
 
a) será considerado irregular, caracterizará desvio de recursos e deverá ser restituído aos cofres 
públicos qualquer pagamento, nos termos deste artigo, de despesas não autorizadas no plano de 
trabalho, de despesas nas quais não esteja identificado o beneficiário final ou de despesas 
realizadas em desacordo com qualquer das condições ou restrições estabelecidas neste termo e 
na Lei Federal nº 13.019, de 2014 e alteração; 
 
II. quando verificado desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no 
cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios 
fundamentais da administração pública nas contratações e demais atos praticados na execução da 
parceria ou o inadimplemento da PARTÍCIPE com relação a outras cláusulas básicas; 
 
III. quando a PARTÍCIPE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pela administração 
pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo; 
 
IV. quando, em caso de mais de uma parcela, a PARTÍCIPE não apresentar prestação de contas da 
parcela anteriormente repassada; 
 
§ 6º Caso a entidade não regularize a situação até o fim da vigência do ajuste, não serão repassadas 
as parcelas retidas, desobrigando a Administração de qualquer pagamento relativo ao período em 
que a parceria esteve em situação irregular. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA REPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA PARTÍCIPE 
4.1. São responsabilidades exclusivas da PARTÍCIPE: 
 

a. o gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

b. a responsabilidade exclusiva da PARTÍCIPE pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo 
de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 
pública a inadimplência da PARTÍCIPE em relação ao referido pagamento, os ônus 
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

c. a emissão do Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de 
metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma acordado; 

d. comunicar e enviar ao administrador público todas as alterações em seu Estatuto Social, 
bem como a relação atualizada de sua diretoria, durante a vigência do presente termo. 
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CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 
5.1. A vigência do presente será até o dia..........de...............................de 2022. 
 
§ 1º O presente termo somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato 
no meio oficial de publicidade da administração pública; 
 
§ 2º A vigência da parceria poderá ser prorrogada mediante solicitação da PARTÍCIPE, 
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na administração pública em, no 
mínimo, 30 (trinta) dias antes do término de sua vigência; 
 
§ 3º Caso seja postulada modificação do presente termo, indicar-se-ão os créditos e empenhos 
para a cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício futuro. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
6.1. A prestação de contas apresentada pela PARTÍCIPE deverá conter elementos que permitam 
ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 
pactuado, com a dePRrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance 
das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, 
considerando, para tanto, os seguintes documentos, em duas vias: 
 
I. ofício de encaminhamento; 
 
II. relatório de Atendimento das metas pactuadas para a parceria; 
 
III. demonstrativo da receita e da despesa, evidenciando o saldo e quando for o caso, os 
rendimentos auferidos da aplicação no mercado financeiro; 
 
IV. original e cópia do extrato da conta bancária específica; 
 
V. originais e cópias das notas fiscais, folhas de pagamento e RPCI – Recibo de Pagamento de 
Contribuinte Individual; 
 
VI. relação dos pagamentos efetuados com recursos liberados pela Administração Pública; 
 
VII. quando houver despesas com folha de pagamento de pessoal e/ou RPCIs, a prestação de 
contas deverá estar acompanhada de todos os comprovantes de recolhimento dos encargos 
sociais (FGTS, GFIP, INSS, IRRF, PIS); 
 
VIII. Relatório de Execução do Objeto, elaborado pela PARTÍCIPE, contendo as atividades 
desenvolvidas para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados; 
 
IX. relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 
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§ 1º Os formulários para o atendimento dos incisos II e VI são padronizados pela Administração 
Pública. 
 
§ 2º Somente serão aceitos como comprovante de despesa referente a impostos e contribuições, 
guias quitadas de pagamento, não sendo considerados documentos hábeis na prestação de contas 
as certidões negativas de débito. 
 
§ 3º Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros  
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, serão devolvidos ao órgão repassador dos recursos, no prazo improrrogável de 30 
(trinta) dias do evento, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 
responsável, providenciada pela autoridade competente do órgão titular dos recursos. 
 
§ 4º O gestor do Termo de Colaboração deverá considerar, ainda em sua análise: 
 
I. o relatório da comissão de monitoramento e avaliação acerca do cumprimento do objeto da 
parceria nos termos do art. 58, Lei 13.019/14 e da Cláusula Sétima do presente Termo; 
 
II. os valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
 
III. análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela PARTÍCIPE na 
prestação de contas. 
 
§ 5º A prestação de contas, quando a liberação dos recursos ocorrer em parcela única, deverá ser 
apresentada a administração no prazo de até 60 (sessenta) dias a contar do término da vigência 
da parceria, e para o caso de liberação mensal ou parcela, deverá ser apresentada no prazo de até 
30 (trinta) dias a contar do seu recebimento, ficando a liberação de cada parcela vinculada a 
prestação de contas da parcela anterior. 
 
§ 6º Os documentos de despesa (faturas, notas fiscais, etc.), que integram a prestação de contas, 
apresentados ao Município, em via original, devem ser mantidos pela PARTÍCIPE em arquivo 
próprio à disposição dos órgãos de fiscalização pelo período de 10 (dez) anos a contar da entrega da 
prestação de contas. 
 
§ 7º A prestação de contas parcial deverá ser apresentada como condição para o recebimento da 
parcela seguinte, observando os mesmos procedimentos supra relacionados. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E AUDITORIA 
7.1. Sempre que considerar necessário oportuno, a Administração Pública acompanhará, 
fiscalizará e auditará, por meio de equipe técnica, in loco, a execução do Plano de Trabalho e de 
Aplicação de Recursos, podendo sugerir e propor as providências consideradas necessárias para 
a otimização da execução do Plano de Trabalho e da utilização dos recursos transferidos. 
 
§ 1º A Administração Pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria 
e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará após 
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verificar: 
 
I. a descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
 
II. a análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social 
obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 
aprovados no plano de trabalho; 
 
III. as adequações oriundas da análise de auditorias realizadas pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram 
em decorrência dessas auditorias. 
 
§ 2º Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de controle, a 
execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de direitos e/ou 
políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes. 
 
§ 3º Ao perceber a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, a equipe técnica 
informará ao gestor da parceria, para que este exija da PARTÍCIPE providência a fim de sanar os 
problemas detectados. 
 
§ 4º persistindo a irregularidade ou a omissão, a autoridade administrativa competente, sob pena 
de responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, identificação 
dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, nos termos da legislação 
vigente. 
 
§ 5º Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 
Federal nº 13.019/2014 e alterações e da legislação específica, a administração pública poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar à PARTÍCIPE as seguintes sanções: 
 
I. advertência; 
 
II. suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 
 
III. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a PARTÍCIPE ressarcir a Administração 
Pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso 
II desta Cláusula; 
 
§ 5º O procedimento adotado pelo administrador público consistirá em, inicialmente, oficiar a 
PARTÍCIPE para que esta tome ciência da improbidade do procedimento por ela executado, sendo 
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que a reincidência, a omissão ou recusa em sanar o procedimento acarretará a sanção prevista no 
inciso I do § 4º desta Cláusula; 
 
§ 6º A reincidência, omissão ou recusa em sanar o procedimento causador da advertência, 
acarretará o previsto no inciso II do § 4º desta Cláusula; 
 
§ 7º A reincidência, omissão ou recusa em sanar o procedimento causador da suspensão, 
acarretará o previsto no inciso III do § 4º desta Cláusula; 
 
§ 8º Enquanto perdurarem os motivos determinantes da sanção, e não forem sanadas as 
improbidades constatadas, ficam retidos os demais repasses programados à entidade; 
 
§ 9º O prazo máximo para providências solicitadas à entidade é de 30 (trinta) dias, a contar de 
ciência, excetuados os casos fortuitos ou de força maior formalmente justificados e aceitos pelo 
Gestor da parceria. 
 
§ 10º As penalidades previstas à PARTÍCIPE neste Termo contemplam, além do já elencado no § 
4º do mesmo, a aplicação direta de suas modalidades mediante avaliação da gravidade do fato ou 
conduta que as motivou, consideradas a situação e circunstâncias objetivas em que ocorreram, 
conforme o rol: 
 
I. apresentação ou produção de documentação falsa ou inverídica; 
 
II. conduta fraudulenta ou de má-fé em relação à execução do objeto pactuado; 
 
III. duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de despesas já financiadas por 
instrumento de parceria ou contratos; 
 
IV. imposição ao usuário de pagamento pelos serviços prestados na execução do objeto pactuado; 
 
V. interrupção da execução do objeto pactuado sem a devida notificação ao Poder Público de forma 
prévia e tempestiva, no prazo de, no mínimo, 60 (sessenta) dias anteriores à efetiva interrupção 
ou rescisão, ressalvados os casos fortuitos ou de força maior descritos no Código Civil Brasileiro 
em seu art. 393, parágrafo único. 
 
VI. realização de despesa em grave desacordo ou incongruência com o objeto avençado. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA E DA REPRISÃO 
8.1. O presente termo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno 
direito, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das 
normas estabelecidas na legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou 
condições, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne material ou formalmente 
inexequível. 
 
§ 1º Constituem, particularmente, motivos de rescisão a constatação das seguintes situações: 
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II. descumprimento do objeto descrito na cláusula primeira do presente termo; 
 
II. descumprimento de quaisquer das exigências fixadas nas normas e diretrizes que regulam o 
programa ou projeto, especialmente quanto aos padrões de qualidade de atendimento; cobrança 
aos usuários de quaisquer valores pelo atendimento realizado. 
 
§ 2º Quando ocorrer a denúncia ou a rescisão, ficam os partícipes responsáveis pelas obrigações 
contraídas durante o prazo em que vigeu o Termo, creditando-lhes, igualmente, os benefícios 
adquiridos no mesmo período. 
 
§ 3º A presente parceria pode ser rescindida, de forma amigável, independente de denúncia, 
mediante solicitação da PARTÍCIPE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na 
Administração Pública em, no mínimo, 60 (sessenta) dias antes do término de sua vigência. 
 
CLÁUSULA NONA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 
9.1. A PARTÍCIPE compromete-se a restituir os valores transferidos pela Administração Pública, 
atualizados monetariamente e acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável aos 
débitos para com a Fazenda do Município, a partir da data do seu recebimento, nas hipóteses de 
inexecução do objeto da avença ou outra situação em que resulte prejuízo do erário, conforme 
exigência da Lei Federal nº 13.019, de 2014 e alterações em seus arts. 39, § 2º, 42, IX, 70, § 2º e 
demais dispositivos aplicáveis. 
 
Parágrafo único. Havendo relevância e interesse público e mediante aprovação pela 
Administração Pública da alteração no plano de trabalho, os rendimentos das aplicações 
financeiras e eventuais saldos remanescentes poderão ser aplicados pela PARTÍCIPE na ampliação 
de metas do objeto da parceria, desde que essa ainda esteja vigente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DOS BENS PERMANENTES E/OU REMANEPRENTES 
10.1. Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente 
adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à consecução do objeto, 
mas que a ele não se incorporam. 
 
§ 1º Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e equipamentos 
eventualmente adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com os recursos aplicados 
em razão deste Termo de Colaboração. 
 
§ 2º Os bens remanescentes serão de propriedade da PARTÍCIPE e gravados com cláusula de 
inalienabilidade, devendo a organização da sociedade civil formalizar promessa de transferência 
da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção. 
 
§ 3º Os bens doados ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade e deverão, exclusivamente, 
ser utilizados para continuidade da execução de objeto igual ou semelhante ao previsto neste 
Termo de Fomento, sob pena de reversão em favor da Administração Pública. 
 
§ 4º A responsabilidade exclusiva da PARTÍCIPE pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
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previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública a 
inadimplência da PARTÍCIPE em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto 
da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
11. O presente Termo poderá ter suas Cláusulas alteradas mediante acordo entre as partes, por 
meio de Termo Aditivo. 
 
§ 1º A PARTÍCIPE deverá solicitar, através de ofício e com 30 (trinta) dias de antecedência, a 
necessidade de Aditivo, bem como a justificativa para a alteração de cláusulas. 
 
§ 2º A solicitação de qualquer alteração deverá ser entregue ao Órgão Concedente, o qual 
analisará a viabilidade do pedido, recomendando ao administrador público quanto a sua 
pertinência, cabendo a este a decisão sobre sua efetivação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AÇÃO PROMOCIONAL 
12.1. Em toda e qualquer ação promocional, relacionada com o objeto descrito na Cláusula 
Primeira deste Termo, será obrigatoriamente destacada a participação do Município de União da 
Vitória, observando o disposto na Constituição Federal no art. 37, § 1º. 
 
§ 1º A publicidade ou ação promocional, quando subsidiada pela verba pública, deve estar 
prevista no plano de trabalho e diretamente vinculada ao objeto da parceria, de caráter educativo, 
informativo ou de orientação social, não apresentando nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal. 
 
§ 2º A PARTÍCIPE deverá divulgar, na internet, e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 
estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com o poder público, 
bem como todas as informações listadas no parágrafo único do art. 11 da Lei Federal nº 13.019, de 
2014. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA 
13.1. O Presidente da PARTÍCIPE, senhor........................................, inscrito no CPF sob nº......................   
e   no   RG   sob   nº   .................................,   domiciliado(a) à Rua...................................., na cidade de 
União da Vitória, PR, assume neste ato responsabilidade solidária pela execução das atividades e 
cumprimento das metas pactuadas na parceria. 
 
Parágrafo único. O dirigente indicado no caput deverá manter a Administração Pública 
informada sobre suas alterações de residência ou domicílio. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO 
14.1. Fica eleito o foro da Comarca de União da Vitória para dirimir as questões decorrentes de 
execução do presente termo, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. Estabelecendo-se a obrigatoriedade de prévia tentativa de solução administrativa, com a 
participação de órgão encarregado de assessoramento jurídico integrante da estrutura da 
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Administração Pública. 
 
E, por estarem assim, justos e acordados, firmam o presente termo em 3 (três) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas abaixo relacionadas. 
 

União da Vitória (PR), _____ de ________________________ de 2022 
 

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

PARTICÍPE 

 Representante Legal 

  .............................................................................................. 
MUNICÍPIO 

Prefeito  
 
Testemunhas:  

   

............................................................................................. 
1ª Assinatura  

  .............................................................................................. 
2ª Assinatura  

CPF:_ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _   CPF: _ _ _ _ _ _ _ _ _ - _ _ 
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ANEXO IX 
DEMAIS DECLARAÇÕES 

 
O signatário da presente, em nome da proponente ..........., inscrita no CNPJ/MF sob 
................................, sediada na rua.............., n°....., bairro........................, estado de Santa Catarina, neste ato 
representada pelo seu (a) Presidente ................., portador (a) da Cédula de Identidade n°........., 
inscrita no CPF sob o n°......................................, DECLARA QUE: 
 
Item 1. Não tem como dirigentes membros de Poder ou Ministério Público dirigentes de órgãos 
ou entidade de administração pública municipal ou cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau e que não contratará, para prestação de 
serviços, servidor ou empregado público inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função 
de confiança, de órgão ou entidade de administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até os segundo grau, 
ressalvadas, as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
 
Item 2. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar 
no território nacional; 
 
Item 3. Que não tenha sido punida por: 
 

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; 
 
Item 4. Não tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 
enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem quitados os débitos 
que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 
 
Item 5. Não esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
 
Item 6. Não 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; 
 
Item 7. Para celebrar as parcerias previstas nesta lei, as organizações da sociedade civil deverão 
ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: Possuir: 
instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional par ao desenvolvimento das 
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas; 
 
Item 8. Não são remunerados a qualquer tipo, dirigentes e/ou voluntários; 
 
Item 9. Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 
administração pública municipal; 
 
Item 10. Servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função 
de confiança, de órgão ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, 
companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvas 
as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 
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Item 11. 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; 
 
Item 12. Sob as penas do Art. 39 da Lei 13.019/2014 que não há impedimentos em contatar com 
Poder Público; 
 
Item 13. Para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei n° 8.666, de 21 de julho de 1993, 
acrescido pela Lei n°9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos 
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz; 
 
Item 14. Não tenha entre seus dirigentes pessoas: 
 

a. cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos; 

 
b. julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
 

c. considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 
Item 15. É igualmente vedada a transferência de novos recursos no âmbito de parcerias em 
execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não podem ser adiados sob pena de 
prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de expressa e fundamentada autorização 
do dirigente máximo do órgão ou entidade da administração pública, sob pena de 
responsabilidade solidária; 
 
Item 16. Em qualquer das hipóteses previstas no caput, persiste o impedimento para celebrar 
parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a 
organização da sociedade civil ou seu dirigente. 
 
E por ser verdade, assinamos a presente 

 
União da Vitória – PR, ____de de 2022. 

 
 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da Entidade) 
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ANEXO X 
 
Relação de Documentos das Entidades 
 

Item Documento / Exigência Ok? / Fls. 

1 Ofício da entidade. (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.1)  

 
2 

Plano de Trabalho (em três vias) devidamente preenchido e assinado pelo 
representante legal da entidade e aprovado pelo Secretário da Pasta, (observar 
orientações para preenchimento) com três orçamentos; (IN 01/2014 art. 3 sub. 
3.10) 

 

 
 

3 

Cartão CNPJ – Comprovante de inPRrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas – CNPJ, com situação cadastral Ativa; (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.2) 
(Disponível em 
http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/Cnpjreva_Sol 
icitacao.asp) 

 

 
4 

CND FEDERAL – Certidão Negativa de Débitos – CND ou Certidão Positiva com 
Efeitos de Negativa – UNIÃO (vigente na data de assinatura do termo); (Disponível 
em http://www010.dataprev.gov.br/cws/contexto/cnd/cnd.html) 

 

 
5 

CND ESTADUAL – Certidão de Débitos Tributários e de divida ativa Estaduais 
(vigente na data de assinatura do termo); 
(Disponível em http://www.sef.PR.gov.br/servicos- 
orientacoes/diat/certid%C3%B5es-de-d%C3%A9bitos-estaduais-cnd) 

 

 
6 

CND FGTS – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço 
– CRF (vigente na data de assinatura do termo); (IN 01/2014 art. 3 sub. 
3.13)(Disponível em 
https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfPRriteriosPesquisa.asp) 

 

 
7 

CND Municipal – Certidão Negativa de Débitos Municipais (vigente na data de 
assinatura do termo); (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.14) (Disponível em 
http://www.concordia.PR.gov.br/#!/tipo/servico/valor/36/padrao/1/nome/emiss
ao 
-da-certidao-negativa-de-debitos---cnd) 

 

 
 

8 

CND Trabalhista – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça 
do Trabalho, mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do inciso V do 
art. 29 da Lei Federal nº 8.666/1993 (vigente na data de assinatura do termo); (IN 
01/2014 art. 3 sub. 3.16) (Disponível em http://www.tst.jus.br/certidao) 

 

 
9 

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
Estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
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Item Documento / Exigência Ok? / Fls. 

 cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; (IN 01/2014 art. 3 
sub. 3.5 e art. 33 caput e inciso III da Lei nº 13.019, de 2014) 

 

 
10 

Cópia autenticada da ata da última assembleia que elegeu o corpo dirigente da 
entidade, registrada no cartório competente (observar vigência do mandato 
constante no Estatuto Social); (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.6) 

 

11 Cópia do comprovante de endereço atualizado da entidade; (IN 01/2014 art. 3 
sub. 3.3 e art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014) 

 

 
12 

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no CPF da RFB de 
cada um deles; (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.4 e art. 34, caput, incisos V e VI, e art. 39. III, 
da Lei nº 13.019, de 2014) 

 

13 Do Presidente e do Tesoureiro: Comprovante de Endereço, Cópia do RG e CPF; (IN 
01/2014 art. 3 sub. 3.4) 

 

 
14 

Atestado de funcionamento fornecido pelo Conselho Municipal ou órgão de 
fiPRalização com jurisdição sobre a entidade do Município a que pertence a entidade, 
com data de emissão superior a 12 (doze) meses. 

 

15 Declaração de capacidade Técnica e operacional;  

 
 

16 

Demais Declarações (modelos que mandarei anexo) Anexo III Declaração e relação dos 
dirigentes da entidade (art. 39, iii da lei 13.019/2014) 
Anexo IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos (art. 39 da Lei nº 13.019, 
de 2014); Anexo II - Declaração sobre instalações e condições materiais (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

17 Comprovante de abertura de conta bancária para este fim, em banco oficial (Caixa 
Econômica ou BB); (IN 01/2015 art. 1°) 

 

18 Alvará de Licença; (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.7)  

19 Contrato de Locação (quando for o caso); (IN 01/2014 art. 3 sub. 3.3)  

20 Relatório de Atividades dos últimos 12 meses (modelos)  

 


