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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2016 – SMASCDH/FMAS 
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS DAS 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL O.S.C. A SEREM FINANCIADOS COM 

RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS,  NO ÂMBITO DO 

SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.  

A Comissão de Seleção da Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Direitos 

Humanos de Palmeira, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto 

no Decreto Municipal...... torna público o Edital de Chamamento Público para Seleção de Entidades 

da Sociedade Civil, para firmar parceria de acordo com as seguintes cláusulas e condições:   

 

 1 - DA PROGRAMAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA  

1.1 - As despesas decorrentes deste Chamamento Público correrão à conta das dotações 

orçamentárias, conforme projeto de Lei Orçamentária nº 4516 de 2016.  

 

Dotação orçamentária Fonte de Recurso 

15.002.08.244.0024.6.179.3.3.50.43.00.00 01001 

15.002.08.244.0025.6.182.3.3.50.43.00.00 01001 

15.002.08.244.0025.6.182.3.3.50.43.00.00 31939 

15.002.08.244.0025.6.182.3.3.50.43.00.00 31938 

 

2 - DO OBJETO DA PARCERIA 

2.1 - Constitui objeto deste chamamento público a definição de critérios para a seleção de 

projetos de organizações da sociedade civil a serem financiados com recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social – FMAS, mediante a transferência de recursos financeiros através de Termo de 

Colaboração. 

2.2-  Poderão apresentar projetos as instituições inscritas no Conselho Municipal de Assistência 

Social de Palmeira que ofertem de forma permanente, continuada e planejada, serviços, programas e 

projetos de atendimento, assessoramento e defesa e garantia de direitos, em conformidade com a 

Resolução CNAS nº 109/2009, Resolução CNAS nº 13/2014, Resolução CNAS nº 33/2011, 

Resolução CNAS nº 34/2011, Resolução CNAS 27/2011. 
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3 – DAS PUBLICAÇÕES E INTIMAÇÕES  

3.1. – Todas as publicações e intimações, inclusive para fins de recurso, serão feitas no Diário 

Oficial do Município ou  na página de internet do sítio oficial do órgão.  

 

4- APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

4.1-  As propostas devem ser encaminhadas em envelope fechado conforme modelos abaixo no 

endereço:  

LOCAL: Secretaria de Assistência Social Cidadania e Direitos Humanos 

ENDEREÇO: Rua XV de Novembro n.º 425- Centro  

DATA: 05/01/2017 

HORÁRIO: 09h:00min. 

 

 (IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE)  

ENVELOPE Nº 01 - Proposta (Anexo II)  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE)  

ENVELOPE Nº 02 - Documentação(conforme item 11 deste edital)  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016 

 

(IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE)  

ENVELOPE Nº 03 - Plano de Trabalho (Anexo III) 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 01/2016 

 

5 - DA ABERTURA  

LOCAL: Secretaria de Assistência Social Cidadania e Direitos Humanos 

DATA: 05/01/2017 

HORÁRIO:   09h:00min. as 10h:00min.  

5.1 - A abertura dos envelopes será realizada em sessão pública por Comissão de Seleção de 

Chamamento Público.  
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5.2 – Esta comissão é formada por servidores públicos, sendo, pelo menos, 2/3 (dois terços) de 

seus membros servidores ocupantes de cargos permanentes do quadro de pessoal da administração 

pública.  

5.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter público que 

impeça a realização deste evento na data acima mencionada, o chamamento público ficará 

automaticamente prorrogado para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova 

comunicação.  

 

6- RECURSOS 

6.1- As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o resultado 

preliminar, no prazo de cinco dias, contado da publicação da decisão, apresentando justificativa e/ou 

documentos que fundamentem a revisão da proposta. Os recursos após avaliação serão publicados em 

Diário Oficial do Município.  

6.2 - Os recursos interpostos serão analisados pela comissão no prazo de 24 horas. 

7- VALOR DE REFERÊNCIA 

Proteção Social Básica 

 

 

Item Serviço – Modalidade  Público Alvo Meta 

física 

Fonte de 

recurso 

Valor total 

1 Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos – 

Centro de Convivência ou 

outros espaços da comunidade 

Crianças, 

adolescentes, 

jovens, adultos, 

idosos e/ou grupos 

intergeracionais 

640 Recursos 

próprios 
384.000,00 

 

Proteção Social Especial 

 

Item Serviço – 

Modalidade 

Público Alvo Meta 

física 

Fonte de recurso Valor total 

1 

 

Serviço de Proteção Social 

Especial para Pessoas com 

Deficiência 

 

Pessoas com 

deficiência 

 

120 

 

Recursos do 

FNAS / PTMC 

Recursos próprios 

72.000,00 

 

2 

 

Serviço de Acolhimento 

Institucional – Casa-lar e 

Unidade de acolhimento 

provisória 

Crianças e 

adolescentes 

 

10 

 

Recursos do 

FNAS / PAC I 

Recursos próprios 

e FEAS 

90.000,00 
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Serviço de Acolhimento 

Institucional – Casa-lar e 

Abrigo Institucional 

 

Adultos e 

Idosos 

 

64 Recursos do 

FNAS / PAC I e  

Recursos próprios 

192.000,00 

 

7.1- Os valores utilizados como referência para o cofinanciamento dos serviços da rede 

socioassistencial privada foram estabelecidos com base nos valores do cofinanciamento federal dos 

serviços, nível de proteção social, grau de complexidade, considerando a quantidade de atendimentos 

diários durante o período de um mês, conforme a tabela a seguir: 

 

Serviço  Valor de 

referência (custo per 

capta)* 

Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos  

R$ 50,00 

Serviço de Proteção Social Especial 

para Pessoas com Deficiência  

R$ 50,00 

Serviço de Acolhimento Institucional 

– crianças e adolescentes 

R$ 825,00 

Serviço de Acolhimento Institucional 

– adultos e idosos 

R$ 250,00 

 

 

8- MINUTA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA (anexo IV) 

 

9- SELEÇÃO E CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 

1. A proposta deverá ser elaborada em língua portuguesa, digitada ou datilografada ou 

manuscrita legível, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, assinada na última folha e apresentada 

(dentro de Envelope – Proposta), conforme modelo . (anexo II) 

2. O prazo para a apresentação de propostas será de, no mínimo, trinta dias, contado da data de 

publicação do edital.  

3. Será eliminada a O.S.C  cuja proposta esteja em desacordo com os termos do edital ou que 

não contenha as informações mínimas contidas no modelo Anexo.  

4. Após a abertura dos envelopes, cumpridas as condições de participação, a comissão terá o 

prazo de 3 dias úteis para analise. 

 

9.1. CRITÉRIOS TÉCNICOS DE ANÁLISE DAS PROPOSTAS 
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1. Estar inscrita no Conselho Municipal de Assistência Social: A O.S.C. deve estar  

regularmente inscrita no CMAS;  

 

2.  Estar em dia com a apresentação do relatório e plano de trabalho ao CMAS: Deve estar 

com a apresentação do relatório e Plano de trabalho ao CMAS aprovado nos últimos 3 anos; 

3. Sustentabilidade da entidade: Se a entidade possui outras fontes de recurso e/ou apoio 

institucional; 

4. Equipe de profissionais conforme NOB RH: Possuir na entidade profissionais conforme a 

NOB RH; 

5. Experiência da entidade no serviço e no município: Se a proposta traz conhecimento sobre 

a realidade da comunidade ou do publico alvo; e se demonstra experiência com o serviço proposto; 

6. Coerência no Plano de Aplicação dos Recursos: Se há compatibilidade na aplicação dos 

recursos com a proposta de trabalho; 

7. Oferta de oportunidade de participação das famílias: Participação das famílias no projeto 

com a oferta de atividades que favoreçam a informação, a orientação e o apoio as famílias; 

8. Participação da Organização da Sociedade Civil em Conselhos Municipais: Se a OSC. 

participa de algum conselho municipal no âmbito de atendimento; 

9. Consonância com os objetivos propostos: Se os objetivos estão de acordo com o previsto 

pela legislação (Tipificação dos Serviços Socioassistenciais); 

10. Sistema Informatizado: Utilizar o sistema Informatizado disponibilizado pela Secretaria 

de Assistencia Social, Cidadania e Direitos Humanos fortalecendo a rede de atuação. 

 

9.2 - PONTUAÇÃO DOS CRITERIOS TECNICOS DE ANALISE DAS PROPOSTAS 

 

pontuação peso Plenamente satisfatório 

                  2 

    satisfatório 

            1 

     insatisfatório 

            0 

1-Inscrição CMAS 2    

2- Relatório e Plano 2    

3- Sustentabilidade 2    

4- Equipe 2    

5- Experiência 2    

6- Coerência 2    

7- Participação famílias 2    
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8- Participação Conselhos 2    

9- Consonância objetivos 2    

10- Sistema Informatizado 2    

 

 

 10 – APOIO FINANCEIRO 

  

 10.1. Serão apoiados projetos com a previsão de despesas de custeio, que devem estar 

estritamente vinculadas ao objeto a ser executado pela instituição, compreendendo: 

a) Materiais de consumo: gêneros alimentícios, produtos de higiene e limpeza, material de 

expediente, material educativo e esportivo, tecidos e aviamentos, gás; materiais para manutenção de 

bens imóveis e veículos; 

b) Material de distribuição gratuita: materiais a serem distribuídos gratuitamente, desde que 

não caracterizados como provisões de benefícios eventuais regulamentos e concedidos pelo poder 

público; 

c) Serviços de terceiros: realização de cursos, capacitações, oficinas, mão-de-obra para 

manutenção de bens imóveis e veículos, impressão de material educativo e informativo, despesas com 

energia elétrica, água e esgoto, serviços de telefonia e internet, locação de imóvel, transporte; 

d) Pagamento de pessoal: pagamento de profissionais que compõe a equipe executora do 

projeto, desde que em conformidade com a legislação nacional vigente e com os parâmetros 

estabelecidos pela Resolução CNAS nº 269/2006, que estabelece a Norma Operacional Básica de 

Recursos Humanos do SUAS, e pela Resolução CNAS nº 17/2016, que estabelece percentual dos 

recursos do SUAS cofinanciado pelo governo federal que podem ser gastos no pagamento dos 

profissionais que integram as equipes de referência. 

10.2. As despesas referentes à aquisição de materiais e contratação de serviços para a 

realização de manutenção, reparos, consertos e adaptações de bens imóveis, desde que necessárias à 

execução do objeto proposto, poderão constar no projeto até o limite máximo de 30% do valor total. 

 

11- DA CELEBRAÇÃO 

11.1 - Para celebração da parceria, será convocado o representante da entidade cujo  projeto foi 

aprovado para, no prazo de quinze dias, apresente seu plano de trabalho conforme modelo anexo 

neste edital. 
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12.2-  Poderá ser solicitado a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos e 

as condições da proposta e do edital. O prazo para realização de ajustes será de quinze dias, contado 

da data de recebimento da solicitação apresentada á O.S.C.. 

11.3 - A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.  

 

 

12- DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1 A Entidade (projeto) selecionada, além da apresentação do plano de trabalho, 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: 

1 - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas 

no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 

2 - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a organização da 

sociedade civil existe há, no mínimo, três anos com cadastro ativo; 

3 - 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) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 

organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades 

ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos 

públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, 

empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade civil; 

4 - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33
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5 - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 

7- Certidão de Débitos com o Concedente; 

8- Certidão Liberatória do Concedente; 

9- Em caso de OCIP apresentar certidão comprovante; 

10 - Apresentar Certidão do Tribunal de Contas do Paraná;  

11- Certidão negativa de Débitos Tributários e Divida Ativa Estadual, 

12- relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, 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; 

13 - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no 

endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 

14- declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que 

a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 

13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento; e 

15 - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de 

instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir 

com recursos da parceria. 

 

12.2- Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados conforme solicitado 

e/ou quando as certidões estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem 

disponíveis eletronicamente, a entidade será notificada para, no prazo de quinze dias, regularizar a 

documentação, sob pena de não celebração da parceria.  

 

13- DAS AQUISIÇÕES 

13.1-  As compras e contratações de bens e serviços pela entidade com recursos transferidos pela 

administração pública adotarão métodos usualmente utilizados pelo setor privado. A execução das 

despesas relacionadas à parceria observará os seguintes termos: 

1 - a responsabilidade exclusiva da entidade selecionada pelo gerenciamento administrativo e 

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

investimento e de pessoal; e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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2 - a responsabilidade exclusiva da entidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 

colaboração, o que não implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública 

quanto à inadimplência da entidade em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o 

objeto da parceria ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução.  

13.2 -  A entidade  deverá verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da 

despesa, aprovado no plano de trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação.  

13.3-  Se o valor efetivo da compra ou contratação for superior ao previsto no plano de trabalho, 

a organização da sociedade civil deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo com os novos 

preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório de que trata o art. 56, 

quando for o caso.  

13.4-   As organizações da sociedade civil deverão obter de seus fornecedores e prestadores de 

serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no 

CNPJ da entidade (projeto) e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de 

comprovação das despesas.   

13.5- A organização da sociedade civil deverá registrar os dados referentes às despesas 

realizadas  no SIT – Sistema Integrado de Transferências (TCE-PR), sendo dispensada a inserção de 

notas, comprovantes fiscais ou recibos referentes às despesas.   

13.6- As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais 

referidos no caput, conforme o disposto no art. 58.   

 13.7-   Os pagamentos deverão ser realizados mediante transferência eletrônica sujeita à 

identificação do beneficiário final na plataforma eletrônica.  

 13.8-  Os pagamentos em espécie estarão restritos ao limite individual de R$ 1.800,00 (mil e 

oitocentos reais) por beneficiário, levando-se em conta toda a duração da parceria.  

13.9.  Os custos indiretos necessários à execução do objeto, de que trata o inciso III do caput do 

art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014, poderão incluir, entre outras despesas, aquelas com internet, 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art46iii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art46iii
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transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz e remuneração de serviços contábeis e de 

assessoria jurídica.  

13.10.-  A O.S.C. somente poderá pagar despesa em data posterior ao término da execução do 

termo de colaboração quando o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência.   

13.11-  Para os fins deste Edital, considera-se equipe de trabalho o pessoal necessário à 

execução do objeto da parceria, que poderá incluir pessoas pertencentes ao quadro da organização da 

sociedade civil ou que vierem a ser contratadas, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação 

prevista no plano de trabalho aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.  

13.12- Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria as despesas com remuneração da 

equipe de trabalho, inclusive de pessoal próprio da entidade , durante a vigência da parceria, podendo 

contemplar 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, desde que tais valores: 

1 - estejam previstos no plano de trabalho e sejam proporcionais ao tempo efetivamente 

dedicado à parceria; e 

2 - sejam compatíveis com o valor de mercado e observem os acordos e as convenções coletivas 

de trabalho e, em seu valor bruto e individual, o teto da remuneração do Poder Executivo Municipal.  

13.13-  Nos casos em que a remuneração for paga proporcionalmente com recursos da parceria, 

a entidade deverá inserir na plataforma eletrônica a memória de cálculo do rateio da despesa para fins 

de prestação de contas, nos termos do parágrafo único do art. 56, vedada a duplicidade ou a 

sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.  

13.14- Poderão ser pagas diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos 

casos em que a execução do objeto da parceria assim o exigir, para a equipe de trabalho e para os 

prestadores de serviço voluntário, nos termos da Lei nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998.  

13.15-  O pagamento das verbas rescisórias de que trata o caput, ainda que após o término da 

execução da parceria, será proporcional ao período de atuação do profissional na execução das metas 

previstas no plano de trabalho.   

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9608.htm
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13.16-  A O.S.C. deverá dar ampla transparência, inclusive na plataforma eletrônica, aos 

valores pagos, de maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho 

vinculada à execução do objeto e com recursos da parceria, juntamente à divulgação dos cargos e 

valores, na forma do art. 80 da Lei 13019.   

 14- DO PRAZO DE EXECUÇÃO: 

O prazo para execução do Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do referido instrumento. 

 

 15 – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

 15.1 - As entidades credenciadas deverão apresentar a prestação de contas na forma e prazos 

determinados na Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

 15.2 - A Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e Direitos Humanos poderá 

exigir informações adicionais se houver necessidade de sanar dúvidas em relação aos comprovantes e 

formulários entregues para a prestação de contas. 

 

 15.3 - Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de 

existência de ato irregular, a administração pública municipal notificará a organização da sociedade 

civil para apresentar, no prazo de até trinta dias, Relatório Parcial de Execução Financeira, que 

deverá observar o disposto no art. 56 e subsidiará a elaboração do relatório técnico de monitoramento 

e avaliação 

 

 15.4 - Todas as despesas realizadas e comprovadas na prestação de contas deverão observar 

pertinência com o objeto do Termo de Colaboração. 

 15.5 - As notas comprobatórias das despesas deverão ser entregues ao concedente até o 

primeiro dia útil do fechamento do Bimestre. 
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 16 - CRONOGRAMA 

 16.1 - O presente edital seguirá as etapas seguintes: 

 

ETAPAS PRAZOS 

Publicação no diário oficial e site institucional 05/12/2016 

Impugnação do edital 05/12/2016 a 09/12/2016 

Apresentação e envio das propostas 05/12/2016 a 05/01/2017 

Analise das propostas pela comissão de seleção 05,06 e 09/01/2017 

Divulgação do resultado preliminar 11/01/2017 

Apresentação de recurso 12/01/2017 a 16/01/2017 

Divulgação do resultado final 18/01/2017 

 

 

 17 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

 17.1 – Os ANEXOS I, II, III,IV são partes integrantes deste Edital. 

 

 17.2 - Os pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 

seus anexos, bem como as informações adicionais eventualmente necessárias, deverão ser 

encaminhados em até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data limite de envio da proposta, através dos e-

mails contassocial.palm@gmail.com ou pelo telefone: (42) 3909-5002 

 

 17.3. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão dirimidos pela 

Comissão de Seleção juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social Cidadania e 

Direitos Humanos. 

 

Palmeira, de outubro de 2016 

 

 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 
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ANEXO I 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO DE PARTICIPAÇÃO 

 

_______________/PR, ------- de ---------- de 2016. 

À 

Prefeitura Municipal de Palmeira 

Comissão de Seleção 

Chamamento Público Nº _____/2016 

 

Através do presente, o Sr. ..........................., representante legal da 

.........................................................., CPF nº....................., residente na ........................................, 

vem solicitar credenciamento para receber recursos públicos que serão destinados ao objeto do 

Termo de Colaboração. Igualmente, informamos que concordamos com todas as condições 

estipuladas no edital. 

Atenciosamente, 

 

 

Assinatura do Responsável Legal 

 

Nome legível, RG 

 

Endereço CNPJ 
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Anexo II 

 

PROPOSTA DE TRABALHO 

 

1- ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

- Nominar a O.S.C. que apresenta a proposta 

 

2- NOME DO PROJETO  

- Indicar o nome do projeto a ser executado. 

 

3- PRAZO DE EXECUÇÃO 

 - Indicar o prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas. 

 

4- PÚBLICO ALVO:  

Indicar o público que será beneficiado com a pareceria. 

 

5-OBJETO DA PARCERIA 

 - Descrever o produto final do objeto da parceria. 

 

6-DIAGNÓSTICO 

- Descrever com clareza e sucintamente o diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da 

parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem 

atingidas. 

 

7- AÇÕES, METAS E OS INDICADORES 

- Descrever as ações a serem executas, contemplando as metas a serem atingidas e indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas.  

 

8- VALOR GLOBAL 

 

 
 

 
Assinatura do Responsável Legal 

 

Nome legível, RG 
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Anexo III 

 

(timbre da entidade) 

Plano de Trabalho 

 

 
1 – Dados Cadastrais da Entidade 
 

Nome da entidade  

CNPJ  

Endereço  

Município  Estado  

CEP  Telefone    

E-mail  

Nº da Conta Corrente Nº da Agência Cód. Do Banco 

   

Representante Legal  

Carteira de Identidade Órgão Expedidor CPF 

   

Endereço  

Telefone  E-mail:  

Título do Projeto  

Responsável Técnico pelo Projeto  

Carteira de Identidade Órgão Expedidor CPF 

   

Endereço  

Telefone  E-mail  
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2 – Descrição do Objeto (demonstrar nexo com o projeto/atividade e com as metas a 
serem atingidas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 – Execução das Ações (como serão executadas as ações e se demandarão atuação em 
rede) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 – Metas (descrever as metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5- Indicadores (definir os indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para 
aferição do cumprimento das metas) 
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6 – Critérios de Avaliação dos Resultados 
 

 
 
 
 
 
 

 

7 – Fases/Etapas  
 

Descrição Início Término Valor previsto 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

8 – Plano de Aplicação (Previsão de receitas e estimativa de despesas, incluindo 
encargos sociais e trabalhistas e custos indiretos necessários a execução)) 
 

Tipo de Despesa receita despesa 
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TOTAL   

 
9- PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO 

    PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO RECURSO    
NATUREZA QUANT.DE 

ITENS 

DESCRIÇÃO DOS INTENS VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR  TOTAL 

      

      

     

      

      

      

      

    

    

    

      

   

TOTAL 

   

 
 
 
10 – Cronograma de Desembolso Previsto 
 

Mês/Ano Valor  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total  
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11 - Ações que demandarão pagamento em espécie ( descrever as ações e os valores a 
serem utilizados conforme artigo 54  da Lei 13019 ) 

AÇÕES Valor  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Total  

 
 
 
 

Local e data. 
 
 

 

_________________________________ 

Nome 
Responsável pela elaboração do Projeto 

 
 

__________________________________ 
Nome 

Representante Legal 
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Anexo IV 

 

Minuta – Termo de Colaboração ( Jurídico ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


