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2.5. os Projetos submetidos ao presente chamamento público deve
para crianças e Adolescentes, em consonância com os eixos abaixo

nça e do Adolescente

Edital de Chamamento público no. 0llZ021

o CONSELHo MUNICIPAL DOS DIREITOS DA ORIANçA E ADOLEScENTE em parceria coma SECRETARIA MUNIcIPAL DA FAMíLIA E DA nssisrÊr.rctA soctAL, em consonância com aLei Federal n.o'13.0'19.120_14, alterada pela Lei n" 1g.2o4lio1s, Decreto Federal-n". g.72612016,a
Lei no' 2'52011997 e do Decreto n".14?/1994, Lei reoeia-lì" 8069/1990, Resolução no 13Tlzo1odo conselho Nacional dos Direitos da criança e do Àoòlescente e demais instrumentos legaisaplicáveis, tornam público o presente editaj de chamamento público visando a seleção deorganização da socie,clade civil (osc) interessada em celebrar Termo de Èomento que tenhacomo objeto a execução de projetos que vislumbrem a laiãntia de Direitoi à ,f0", direcionadasa crianças e Adolescentes, ém coñformidade com ãs o¡retrizes da po¡iiiða Municipal dosDireitos das Crianças e Adolescentes.

1. DO PROPóS¡To

1'1' A finalidade do presente chamamento Público do coNSELHo MUNlctpAL DOSDlRElros DA CRIANÇA E ADoLESOEITE e " t"råião de propostas para a cerebração deparcerias com 
"t. .Plq"!iz_a9o99 _ 

da _€o_ciedade c¡iir, por intermédio da sEcRETAR|AMUNICIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSlsrÊNctA soctAl, öoi meio da tormatizaçao de Termo deFomento, para a consecução de açöes de interess" píoti.o que envolvem a transferência derecursos financeiros à organização da sociedade civil (osc), .óniorr" condiçõesestabelecidas neste Edital.

2. DO OBJETO

2'1' o presente edital tem como objeto a concessão de apoio às osc's para a execução deprojetos relativos à Promoçäo, Proteçâo e Defesa dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes.
2'2 Os projetos financiados deverão ter como beneficiários, crianças e adolescentes de 0 a .1g
anos, conformeArt.2'da Lei 8.069/1990 (EcA), priorizando or qùu." 

"n"o¡tr"m 
em situaçãode vulnerabiliciade social.

2.3. Serão selecionados 1O (dez) projetos.

2'4' cada organização da sociedade Civil somente poderá ter a aprovação de 01 (um) proieto,
observada a ordem de classificaçäo e a disponibilioaoe orçàmentária parc acelebraçäo do termode fomento.

rão propor ações voltadas
discriminados:

A - Atendimento Socioeducativo a Adolescente e Jovens Egressos das MedidasSocioeducativas

1

fl'



Conselho Municipal dos Direitos da C
- Araca SE

nça e do Adolescentena

1' Projetos volta'los ao atendimento e apoio aos serviços de Defesa Técnica dos Adolescentesem cumprimento de Medidas socioeducativas; aoãlãscentes egressos das medidas deinternação e semiliberdade, excepcionalmente ;i¿ 21 Ì;i;te e um) anos; e que tenham comoobjetivo o auxílio, apoio e orientação à família, e ao aooìescente quanto à promoção da saúde equestöes sociojurídicas assim como açöes que u.t-ri"Ã e provoquem os encaminhamentosnecessários para garantir o direito às Pólíticas Públicas áxistentes no Município de Aracaju/sE.

B - sistema de Garantia dos Direitos da criança e do Adolescente e suas ações
1' Projetos de intervenção direcionados ao fortalecimento dos fóruns de defesa da criança e doadolescente' v¡sando à participação ativa da criança e a,Jàlescente na elaboiáçao de ações dedesenvolvimento e promoção-do piotagonismo, dese-¡üotv¡menio de campanhas com famílias, escolas ecomunidade divulgando o ECA, monitoåmento.e.avaliação ã". òLrit¡.as púbticas de promoção, proteçäo edefesa dos direitos humanos da criança e do adolescente.

2' Projetos de Pesquisas científicas sobre lnfância e Adolescência, preferencialmente estudos referentesao trabalho infantil' à condição dos adolescentes em cumprimento de medida soc¡oeáucativa, à incidênciade violência enire crianças e adolescentes decorrentes à" .u" 
"ooptaçäo 

pelas forças do tráfico e dosconseqüentes enfrentamentos com as forças policiais; bem como acercá das demandäs desse público noque diz respeito a políticas públicas (seja na area oà ;¡ã;; sãc¡ässistenciat, da cuttura, etc.).

c- Enfrentamento ao trabatho infantil no Município de Aracaju/sE
1' Projetos voltados a intensificar a conscientização, divulgação, aprofundamento e fortalecimento dasdiscussões sobre o tema e que possibilitem maioi articulaçäo àa rede, bem como de esclarecimento einformaçao à comunidade; e ou desenvolvimento cie 

"i¡ulJ"J". de fortalecimento do vínculo entreresponsáveis e crianças/adolescentes, visando a inclusão comunitária das crianças e adolescentesretiradas do ti'abalho infantil, por meio de atividades culturais esportivas e/ou lúdicas. Estes projetosdevem dialogar a política de estado na perspectiva de contribuir com erradicaçäo do trabalho infantil.

2' Projetos que intensifiquem a inclusão das crianças e adolescentes retiradas do trabalho infantil, ematividades comunitárias-voltadas ao apoio,.,orientaÇäo 
" ".ã.óànnamento 

sociofamiliar das crianças eadolescentes em situação de trabalho intani¡l objetivändo 
" 

p*uäÀçao e erradicação do trabalho infantit.

D - Ações de convivência Familiar e Fortalecimento de vínculos1' Questões relacionadas à convivência familiar e comunitária e fortalecimento de vínculos, realizado emgrupos' com crianças, adolescentes e/ou suas famílias, a fim de complementar o trabalho social comfamílias e prevenir a ocorrência de situaçöes de risco social. o projeto, runoameniaåà 
"n,.' 

diagnósticosoficiais da realidade deve visar, prioritarìamente,.atender ã pãputaçao em situaçåo de vulnerabilidadesocial que está em demanda reprimida, conforme dados do município, a respeito.

E - Trabalho em Rede - políticas Transverbais
Nesse eixo temático serão enquadrados os projetos de rntervenção que visem:

1' Promoçåo, prevençäo, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes com deficiênciae/ou transtorno mentar e comportamentar, com foco em uma prática incrusiva.
2' Promoçäo, prevenção' atendimento e ou acompanhamento à criança e adolescente em situação de usoe abuso de álcool, tabaco e outras drogas.

3' Prevenção e atendimento às crianças e adolescentes vítimas de violência sexual, bem como combateao abuso e exploração sexual infanto juvenil.
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4' Prevenção' acompanhamento e atendimento dc crianças e adolescentes vítimas de violênciasdomésticas e suas famílias.

5' Prevenção e acompanhamento da gravidez na adolescência e doenças sexualmente transmissíveis.

F - Ações no Âmbito Educacional
1' Disseminação cle práticas restaurativas e de mediação para resorução de conflitos no âmbito escolar;empoderamento, participação, autonomia, respeito, busca de sentido e de pertencimento naresponsabilização pelos danos causados, mas também na satisfaçäo das necessidades evidenciadas apartir da situaçäo cle conflito.

2' Projetos pedagógicos complementares à açao ca escola no âmbito da inclusão das crianças eadolescentes' considerando a diversidade, identiåaoe a r'åierogeneioade dos alunos e a complexidade daprática pedagógica e dimensões essenciais a serem garantidaJna formação.
3' Projetos voltados à orientação para cidadania, educaçäo e conscientização política de crianças eadolescentes' com conteúdos êspecíficos de. direitos nrrun"r, meio ambiente, segurança no trânsito,entre outros' que contemplem prática pedagógica qr" r"rpåitã a criança ou adoleãcente como sujeitoprotagonista do conhecimento e a escolà como espaço sistemático de exercício da cidadania.

:r:J:ii:il:l;l"t 
a lnteraçöes e Brincadeiras., a de acordo com os eixos norteadores da educaçäo da

5' Projetos voltados à conectividade dos familiares com objetivos de possibilitar o acesso às plataformasdigitais, em decorrência de diferentes contextos sociais e financeiros.
6' Projetos voltados para dificuldades e aprendizagem das crianças no processo do contexto da pandemiaem relaçäo as plataformas digitais.

7' Prevenção, acompanhamento e atendimento de DST/AIDS, promoção do desenvolvimento dasexualidade saudável e responsável.

8' Disseminação da cultura de Paz e não-violência e formas alternativas de gerenciamento de conflitos.

G - Ações referentes às áreas Esporte, curtura e Lazer

1' Projetos de intervenção relacionados à promoçäo clo esporte, cultura e lazer que tenham como foco ainclusão social e açöes preventivas.

H - Açöes ligadas a Aprendizagem
1.' Formação, aperfeiçoamento e/ou qualificaçäo profissional do adorescente - apoio à entrada no mercadode trabalho ou geração de renda.

2' Aprendizagem com base na Leido Aprendiz no 10.097/00, que permita a formação técnica profissionalemetódica de jovens entre 14 e 18 anos, dentro oos princi¡os da proteçäo integral do adolescente

:fl::l'd" 
pela legrslação brasileira, bem como apoio à'entrada no mercado de trabatho e geração de

Nota: É vedado o financiamento, através do FMDCA, de projetos destinados a programas deAprendizagem, estabelecidos pela Lei '10.097, de 1g de dezem'bro oe ZoOo, cuJo atenoimento sedestine, mesmo que de forma parcial, à jovens com ioããe iglal ou superior a 1g (dezoito) anos.

| - Ações na área de Saúde
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considerando que o atendimento dos direitos da oriança e do Adolescente, no âmbito municipal,far-se-á através de políticas sociais básicas de Assistênð¡a social, educação, saúde, esportes,cultura, lazer, profissionalização e outras que assegurem o desenvolvim"¡tå-ri.¡.o, mental, morale social da criança e do adolescente,. em condições de liberdade e dignidade, o Municípiopoderá estabelecer parcerias .ot 
"niid"o"s 

pr¡uåoar pãrr o atendimenìto dos programas eserviços de promoção, proteção e de defesa'cle direitås da população alvo, consolidando efortalecendo a política lntersetorial.
considerando o momento vivenciado em decorrência da pandemia da coVlD-1g, a parceriacom oNGs visa, principarmente, atender a demandà,rrg,J, neste momento.

4. DAS CONDTçöES

4'1'1'Poderäo participar deste Edital as_ organizaçöes da sociedade civil (osc), quedesenvolvam programas de promoçäo, [roteçãï " d" o"f"ra dos d¡rãitos, tendo comobeneficiários segmentos de crianças e adolescentes, segunoo as linhas de açõesprevistas na Lei Federal no. 8.069, de 13 de julho oe lggo-- Estatuto da Criança e doAdolescente.
4'1'2'seräo entendidas como organizações da sociedade civil (osc) as que estão definidas noart. 20, inciso l, alíneas ,,a,', ,,5,' et,c,', da Lei no 13.01g, de 2014', r"ndo.

A) Entidades privadas sem fins lucrativos (associação ou fundação), as que não distribuamentre os seus sócios ou associados, conselheirðs, diretores,'"rpr"gJãàs, doadores outerceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes operaciona¡!, -brutos ou líquidos,dividendos, isençöes de qualquer natureza, participaçöe, o, parcelãs do seu patrimônio,auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente naconsecução do respectivo objeto social, de forma imediata o, poi'rJio då constituição defundo patrimonial ou fundo de reserva.

B) As sociedades cooperativas na Lei no.9.867, de 10 de novembro de.1gg9, säo aquelasintegradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; asalcançadas por programas e açöes de combate a pãoreza e de geração de trabalho e renda;as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores iurais ou capacitação de

4

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Aracaiu /sr

l'"lå:t"oto' 
prevençäo, atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes em sofrimento

2' Prevenção e atendimento a crianças e adolescentes quanto ao uso e abuso de substâncias psicoativas.
3. Planejamento famiriar, educação sexuar e prevenção da gravìdez na adorescência;

l;aî,t;tiJ|,i,."åracolhimento 
e acompanhamento de crianças e adotescentes portadores de doenças

5' Prevençäo e atendimento às crianças e adolescenies vítimas de violência sexual, bem como combateao abuso e exploração sexual infanto_juvenil.

6' Prevenção' acompanhamento e atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violências

3:Jïi:: 
"yJlgï":ååÌidentes 

domésticos e que inclua campanhas para inrormação, orientação e

I;.i.i?ïlXXî,:.:ff[3:thamento de distúrbios alimentares e promoção da sesurança arimentar de

3. JUSTIFICATIVA
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5.4. Cada entidade poderá apresentar apenas uma proposta.
5.5. No envelope racrado deverão constar os seguintes documentos

5.5.1) HAB|LITAçAO

ança e do Adolescente

agentes de assistência técnica e extensão rural; e, as capacitadas para a execução deatividades ou de projetos de interesse púbrico e de'cunr-ro sociar; ouc) As organizações relgiosas que se dediquem a ativ¡oaoes ou a projetos de interessepúblico e de cunho sociál distintas das destinãoas a tÀs exclusivamente religiosos.

5. DAS |NSCR|çöES

5'1' As inscriçöes serão gratuitas e estarão abertas no período de 15/10 a 15 de outubro de2021 ale às 23h via e-maiie a documentação impressa oJvela ser entregu e até 13hdo dia , 1sde outubro de 2021, conforme publicação ño D¡aiio oficiar e site do Município de Aracaju.
5'2' As inscrições serão realizadas 

1..di?|g_ gltrega das propostas no endereço: praçacamerino' ns 66 centroAracaju/sE, cEP: 49010-260 oäràgunoa a sexta-feira, no horário das08h às 12h e das 14h às 17h, em envelope único, lãár"áo e.com identificação da instituiçãoproponente' constando na inscrição "Proposta especiiicando o eixo de atuação escolhido - Editalde chamamento Público no 01;'' As propostas cleveräo também ser encaminhadas através deendereço eletrônico: 
:

5'3' Após o ptazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assimcomo não serão aceitos adendos ou esclar'ecimentos que não forem explicitamente eformalmente solicitados pelo coNSELHo MUNrcrÞÀL- oos DtREtïos on cnlnruçn EADOLESCENTE e SECRETARIA MUN¡clPAL DA rnrvlírl,q E DA ASStsrÊNctA soctAL.

a) Proposta de projeto Anexo ll;
b) Formulário de inscrição - somente pessoa Jurídica, Anexo r, preenchido eassinado pelo representante legal;
c) cópia do estatuto ou documento de constituição da osc, e suas alteraçöes,devidamente registrado em Cartório;
d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da pessoa Jurídica - CN'J,ernitido no site oficial da secretaria da Receita Federal do Brasil;e) comprovante de registro no conselho ltlunicipál ol-o¡re¡tos da criança e doAdolescente;
Ð Cópia de RG/CpF do representante legal da entidade;g) Alvará de Funcionamento;
h) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa daUnião;
i) certificado de Reguraridade do Fundo de Garantia do Tempo de serviço _
CRFiFGTS;
i)
k)
r)

Çertidão Negativa de Débitos Trabathistas _ CNDT;
. _Certidão Negativa de Débitos Estaduais;

Certidão Negativa de Débitos Municipal.
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6. PROPOSTA DE PARCERIA

a) As propostas deveräo atender aos critérios de julgamento estabelecidos.

b) Apresentar todos os documentos solicitados no ltem 5.5 que trata da Habilitação dosproponentes, e proposta conforme o modelo do Anexo tt - D¡rem)rr- p"iu ãuboraçãoda Proposta, contendo as seguintes informações: 
- -

3;1f3.?5ltrição 
da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto

a'2) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores queaferiräo o cumprimento das metas;
a'3) os prazos-para a execução das açöes e para o cumprimento das metas incluindoo cronograma físico financeiro; e
a.4) Orçamento detalhado.

c) A ausência das informaçöes exigidas na alínea "a" deste item, implic arâ na eliminação do
!||iSir"iltfi 

do chamamento público, conforme dispo;to ;; arr. 9" gzò, oo oecreto Federat no

d) As propostas inscritas, selecionadas ou .não, farão parte do banco de dados do conselhoMunicipal dos Direitos-da criança e do Adolescent" 
" 

o" s".retarìå n¡unú'Ëãida Famítia e daAssistência sociar e não serão dêvorvidas após o resurtado finar.

7. DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAçÃO DO TERMO DEFOMENTO

7'1' Para a celebração do Termo de Fomento, a osc deverá atender aos seguintesrequisitos:

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoçäo de atividades efinalidades de relevância pública e õocial, bem como compatíveis com o objeto doi.rçt¡ylento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso l, e art. 3s, caput, inciso lll, da Lei no13.019, de 2014);

b) ser regida por normas de organizaçãc.interna que prevejam expressamente que, emcaso de. dissolução da.entidade, o respectivo patrimônio tiquioo será transferido a outrapessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei no 13.01g, de 2014, ecujo objetc social seja, preferencialménte, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput,inciso lll, Lei no 13.019, de 2014);

c) ser regida por. normas de organização interna que prevejam, expressamente,escrituração de acord.g 9oI os princípr=os fundamentais oe-ðontabilidade e com as NormasBrasileiras de contabilidade (art. 33, caput, inciso rv, i"i Ã" 13.01g, ¿e zol ai;
d) Possuir' no momento.da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 03 (três) anosde existência, com cadastro ativo, comþrovados por meio de documentação emitida pelasecretaria da Receita Federal do Brasil, com base no cadastro Nacional da pessoa
Jurídica - CNPJ (art. 26, inciso ll, Decreto n". g72612016);

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou denatureza semelhante, pelo ptazo mínimo de I (um) ano, o que deverá ,"¡. .ãrprovado nomomento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. zo, capui, irìc¡so lll, do
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7.2

Decreto no 8.726, de 201g (grt 33, caput, inciso V, arínea ,,b,,, da Lei no r 3.01g, de 2014, eart..26, caput, inciso lll, do Decreto no g.726, de 2016)

Ð Declarar, conforme modelo constante no Anexo ilt - Dectaração de ciência econcordâncra, que está ciente e concorda 
.com as disposiçöes previstas no Edital e seusanexos' bem como 9ue se responsabilizam p"lå- 

-uor.idade 
e regitimìo"oe dasinformações e documentos apresentädos durante o'pio."rro de sereção.

g) Possuir instalações e outras condiçöes materiais para o desenvolvimento do objeto daparceria e o cumprimento das metas estabelecidas'ou, álternativamente, prever a suacontratação ou aquisição com recursos da parceria, 
" 

r"i'"t"rtado mediante declaraçäo dorepresentante legal da osc, conforme 
'Anexo 

t',t - oeclaração soore tiitataçaes eCondições Materiais (grt 33, caput, incisoy 311ea,,.,"G", da Lei no 13.Olg, de 2014, earl. 26, caput, inciso X e g1o, do'Decreto n" d.726, ã" ãOf dl
h) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceriae o cumprimento das metas estabelecidas;
Ficará impedida de cerebrar o termo de fomento a osc que:

a) Não esteja regularmente constituída ou
no território nacional;

, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar

b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
c) Tenha em seu quadro de dirigentes, membro de poder ou do Ministério público, oudirigente de órgão ou entidade à'a administração p,ioti.", estendendo-se a vedação aosrespectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateraiãu po, afinidade,até o segundo grau. Não são considerados membro. åå poo"r. o.ìnì"!åniàs oe conselhosde direitos e de políticas públicasi 

,

c'1) Nos termos da Lei no 1301912014, considera-se dirigente a pessoa que detenhapoderes de administração, gestão ou controle da orgãniz.ção-Jã-"ociedade civil,habilitada a assinar termo- de_ colabor"çao, termo de fomento ou acordo decooperação com a administraçã.o pública para a consecuçäo de finalidades deinteresse público e recíproco, a¡noa que oetejuå àrtu competência a terceiros.
d) Tenha tido as contas rejeÌtadas pela,administração pública nos últimos 5 (cinco) anos,exceto se for sanada. a irregularidade qu" .oiiuou a rejeição 

" 
qr¡ûoos os débitoseventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a'oec¡saó-pËia re;eição, ou,ainda, a apreciação das contas estiver pendente àe decisão sobre recurso com efeitosuspensivo;

e) Tenha sido punida, pelo período que durar'ä penalidade, 
.com suspensão de participaçãoem licitação e impedimento de 

'contratal 
com a administrrçàä, ."r declaração deinidoneidade para licitar ou contratar com a 4dministração pública;

Ð Tenha tido contas.de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou conselhode contas de qualquer esfera dJFederaçaã, em oecisáo irrecoirível, no. ,ltiro. g (oíto)anos;

g) Tenha entre seus.dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadasirregulares ou rejeitadas por Tribunal ou ,conselho de contas de qualquer esfera daFederação, em decisäo irrecorrível, nos últimos I (oito) anos; que iã.hl sido julgadaresponsável porfalta grave e inabilitadapar?) o exercíòio áe cargo "r "o¡1irrão 
ou função
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de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável porato de improbidade;

DA COMISSÃO DE SELEçÃoI
8'1' A comissão de seleção é o órgão colegiado destina_do a processar e julgar o presentechamamento público será óonstituída"na rormã oe nåiãìrèão emitida péro ðJnr"tho Municipatdos Direitos da criança e do Adolescent;, q; ;;;;;'ser publicado no Diário oficiat doMunicípio' composta poi. 09 (seis) membros,' sendo 

-oã 
ltres) membros representantes doconselho Municipal dos DireitoÀ da'criança e do Adolescente e 03 (três) membros da secretariaMunicipal da Família e da Assistência soðiat, serroó-plìoï"no. um deies servidor ocupante decargo efetivo ou emprego permanente do quadro.

8.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramentotécnico de especiarista que não seja membro 0"i." .orãgiãåo.

s. DA SELEçÃo

9'1 llesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão deSeleção analisar:
a) os documentos de habilitação técnica (ltens 5.5 e 6.1)que são de caráter eliminatório
b) os projetos e planos de ação apresentados pelas entidades habilitadas no item anteriorserão objeto de análise e julgamento, de acordò .or o, critérios estabelec¡dos (euadro 1)pela comissão de seleção, que terá total indepenoenciå técnica e neutralidade para exercersua avaliação, que será feita no arquivo enviado- pËt, .".r"taria do cMDcA, para totaldesconhecimento de sua autoria.

9'2A comissão. de seleção terá o prazo estabelecido (euadro z) para conclusão dojulgamento dos projetos e divulgação do resultaqo prelìminar oo 'prã.à.so 
de seleçäo,podendo tar prazo ser prorrogaoõ, cie forma oev¡áamente justificada.

9.3 Os projetos deverão conter informações que atendam
estabelecidos no euadro 'r, observado ó contido no Ánð"o rda Proposta e do prano de Trabarho. euacrro t: criterìói-oe

aos critérios de julgamento
| - Diretrizes para Elaboração
julgamento e pontuação

2,0

nosat sfatótnu oo imentoate ndn mentodatenaoo
me 0)ntone dteuta dsatisfatórioG

S 2. Âitematu açäodenosS ixodacontdiretrizes
con oanteproposta0)n mento (2,ate ddGrau plenoB - Adequação da proposta

com as diretrizes contidas nos
eixos de atuação, item 2.5

2,0

6.de 20eco a 726,reto noD
s20 rncrso6rt.por dopropo forçasta,m açäo dain

c mplicaze rioriténestero"notadeuiçãoat ribABS

0 0)SAn sfatóriotiou nd imentoo atendate imentönaoo
ESo 0)1criçãoddoflatisfatGrau

0(2,norau da descriçäople
A - Descrição da realidade

entre essa realidade e o
proposto,eavisäode

uturo após a intervenção do

noreaa dadores dindicad
com eviden ciaçäoretendida

nrvea çãointedbjeto

Pontuaçã
o Máxima
por ltem

Metodologia de pontuaçãoCritérios de

Julgamento

Õ
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Pontuação Máxima Global

2,0

n eo Scda oract
ca epaca técnadcidpo derop fa Itapostam danação

implicro critérionestenotaa "zedeçãotribuABS2

noraccn 0)(0capac ico-opetéu idadedereq ito
n isfató nosatnouom d imentoateo ntodatennao

Grau pleno de co-operacional (2,0)capacidade técniD Capacidade
operacional da
proponente.

técnico-
instituição

4,0

Atendeu a 3 itens do quesito satisfatoriam

Atendeu a 'l item do quesito satisfatoriamente (1,0)
Não atendeu a nenhum item do quesito (0,0)

ente (3,0

en 0(2,teUEq sfatoriamto satie sia doiten2Atendeu

(4,0sfatoriamentes do quesito satiAtendeu aos 4 iten

stada
c mplicaze noriténestero"notadeatrib uição

min
BS.:A

C - lnformaçöes sobre ações a
serem executadas (1), metas a
serem atingidas (2),
indicadores que aferirão o
cumprimento das metas (3)e
prazos para a execução das
ações e cumprimento das
metas (4)

prop ostadnaçäorm
acapon imcritériesteno ota "zerodetçaatribuASpromoção, proteção e defesa

dos direitos das Crianças e
Adolescentes.

voltados para adeste edital,

9.5. A falsidade de informaçö
podendo ensejar, ainda, a apliða
comunicação do fato às autorida
eventual crime.

es nas propostas deverá acarretar a eliminação da proposta,
ção de sanção administrativa contra a instituição propônånt" 

"des competentes, incrusive para apuração do cometimeÀto oe

9'6' o proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério dejulgamento (D), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resuliaciôs alcançados, dentre outras informaçöes quejulgar relevantes.

9.7. Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuaçäo total for inferior a 4,0 (quatro) pontos;
b) que recebam nota "zero" nos critérios de julgamento (A), (B), (c) ou (D); ou ainda quenäo contenham, no mínimo, as seguintes informâçõ"r, , oesôriçaã'oá r""iiorde objeto daparceria e o nexo com a atividade óu o projetcj proposto; as ações a serem executadas, asmetas a serem atingidas e os indicadores que-aferirão'o cumprimento das metas; os prazos paraa execução das ações e para o cumprimento das.metas; e o valor global propo.io;
c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, S2o, do Decreto no g.726,de 2016);ou

d) cujo valor global estiver acima do teto previsto.

9'8' As propostas não eliminadas serão classificadas, independentemente
tenham sido direcionadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação
base no Quadro 1, assim considerada a soma das notas lançadas poi caoa úmcomissão de sereção, em reração a cada um dos.critérios dé jurgamento.

I

do eixo ao qual
total obtida com
dos membros da
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9.9' 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 situaçäo de igualdade, o
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivameñte, nos critérios dejulgamento (B), (D) e (C) 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.

10.DA FASE DE SELEçÃO

10.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:

Quadro 2: Etapas do Processo Seletivo

10.2. Conforme exposto adiante, exceto os documentos da habilitação (item 5.5.1), a verificaçäodo cumprimento dos demais requisitos para a celebraçäo oa parðeriâ (Art. 33 e 34 da Lei no13'019, de 2014), de acordo com o estabelecido no item 6 desse edital e a não ocorrência deimpedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei no 13.019, ãã zóùjsao posteriores àetapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível 
"p"när 

oä1s¡ osc(sjselecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da [ei no tä.Oté, de2014.

11. DA Ð|VULGAçÃO DO RESULTADO pRELtMtNAR

A SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMíLIA E DA AsstsrÊNcA soctAl divutgará o resuttadopreliminar do processo de seleção no endereço etetronico www.aracaju.se.gov.br e no DiárioOficial do Município de Aracaju;

T

20t12t2021Homologação e publicaçáo do resultado definitivo da fase de seleção, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).

I

13t12t2021Apresentação da lista de contemplados ao plenário do CMDCA para
deliberação

7

06a
08t12t2021

Anáiise dos recursos pela Comissão de Seleção.6

30/11 a
03t12t2A21

lnterposição de recursos contra o resultado preliminarb

29t11t2021Divulgação do resultado preliminar4

22111a
26t11t2021

Etapa de enquadramento das propostas pela Comissão de Seleçäo3

25110 a
19t11t2021

Envio cias propostas pelas OSCs.2

19t10t2021Publicação do Edital de Chamamento púbtico.,l

DATASDESCRTçÄO DA ETAPAETAPA

10



,# Conselho Mun icipal dos Di reitos da Cria nça e do Adolescente
- Aracaju/SE

12'1 Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
12'2 Nos termos do art' 18 do Decreto no 8.726, de 2016, os participantes que desejaremrecorrer contra o resultado preliminar deverão apresentaiia.rr.o administrativo, no prr.o o" s(cinco) dias corridos, contados da publicaçäo da decisao. ao colegiado que a proferiu, sob pena

|å::"t'"'o 
(art' 59 da Lei no g'ìeq, oeioso¡. Ñaã-#¿.onheðido r..ur.o'interposto fora do

12'3' os recursos serão apresentados no conselho Municipal dos Direitos da criança e doAdolescente, de segunda a sexta-feira, no horário oas a:ootr às 12h30 e das l4:o0h as 17h noptazo estabelecido no item 9 deste edital.

13.DA HOMOLOGAçÃO E PUBLICAçAO DO RESULTADO DEFINITIVO DASELEçÃO

13'1' ApÓs o julgamento dos recursos ou o transcurso do p!.azo sem interposição de recurso, oconselho Municipal dos Direitos da criança oevãia-ãål¡o"r* sobre a lista de entidadescontempladas no processo, bem como homológar e oivurgar o respectivo resultado, no endereçoeletrônico www'aracaiu.se.qov.br e no. DiáriJrvl*Ë¡päilo rstaoo de sergipe, as decisõesrecursais proferidas e o resurtadãdefinitivo oo pro."..äãe sereçao.
13'2. A homologação não gera direito para a osc à cerebração da parceria.

r4. DA CELEBRAçÃO

14'1' A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento deparceria:

Quadro 3: Etapas da Contratação do projeto

12.DOS RECURSOS

14.2. Etapa 1 : Convocação da OSC selecionada'pata apresentação do projeto e comprovaçãodo atendimento dos requisitos pan celebra ção da parceria e de que não incorre nosmpedimentos (vedações) lega is. Para a celebração da parceria, a administraçäo públicamunicipal convocará a OSC sel ecionada para, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis a partir daconvocação, apiesentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para com provaçãodos requisitos para a celebração da parceria e de

*1

Publicaçäo do extrato do termo de fomento no Diário Municipar de Aracaju
5

Parecer de órgäo técnico e assinatura dc termo de fomento.4

Ajustes no projeto e regurarização de doçumentação, se necessário3

Verificaçäo do cumprimento dos
incorre nos impedimentos (vedaçö

requisitos para celebração da parceria e de que näo
es) legais.

2

Convocação da OSC selecionada
atendimento dos requisitos para
irn pedimentos (vedaçöes) legais.

para apresentação do projetoo e comprovação do
celebraçäo da parceria e de que näo incorre nos

1

DESCRTçÃo DA ETAPAETAPA

11

que não incorre nos impedimentos legats.
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14.6. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cum primento dos requisitosimposto s nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada e deverá ser encaminhadoeletro nrcamente através de endereço eletrônico:conselho.cri

14'3' Por meio do plano de trabalho, a osc selecionada deverá apresentar o detalhamento da
l#,nË":tbmetida 

e aprovada no processo oe seteçaò, com todos os pormenores exigidos peta

14.4. Q plano de trabarho deverá conter no se refere ao Anexo il
14'5' Além da apresentação do plano de trabalho, a osc serecionada , a títuto de comprovaçãoao critério (D), Quadro 1, item 8.4, deverâ ;ñril Ã i"-qi,¡r¡tos previstós nôln.¡ro I do caput doart' 20' nos incisos I a V do caput do art. 33 e ncs ¡ncisäs ll a Vll do caput do art. 34 dalei no13'019' de2014' e a não ocorrbncia de hipótese. qr" iñ.ãrram nas vedaçöes de quetrata o art.39 da referida Lei, que serão verificados por meio oä apresentaçäo dos seguintes documentos:
14'5'1' comprovantesde experiência prévia na realização do.objeto da parceria ou de objeto denatureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo seradmitidos, sem prejuízo de outros:

a) lnstrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administraçäo pública, organismosinternacionais, empresas ou outras organizãçöer oa iàcùoade civir;b) Relatórios de atividades com comprovação das açöes desenvorvidas;o 
?:3i:î:"rï"!eseuisas 

e outras iotr". d" p.Jñã; äã"connec¡menro rearizadas pera osc ou a
d) currículos profissionais de integrantes da osc, sejam dirigentes, conselheiros, associados,cooperados, empregados, entre outros;
e) declaraçöes de experiência prévia e de capacldade técnica no desenvolvimento de atividades ouprojetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãospúblicos, instituições de enéino, red'es, organ¡i"ðã"r-à" socieoaJe civl, irovimentos sociais,empresas públicas ou privadas, conselhos, cãmissoes ãu comitês de políticas públicas; ouf) Prêmios de rerevância recebidos no país or'no 

""ìãr¡ãipJa 
osc;

14'5'2' Relação nominal atualizada dos dirigentes da osc, conforme o estatuto, com endereço,telefone' endereço de correio eletrônico, nuTglo e órgão-expedidor da carteira de identidade enúmero de registro no cadastro de Pessoas Físicas - õpr Je cada um deles, conforme Anexo
14'5'3' cópia de documento que comprove que a osc funciona no endereço por ela declarado,como conta de consumo ou contrato de locação;
14'5'4' Declaraçäo do representante legal da osc com informação de que a organização e seusdirigentes não incorrem-em quaisqueräas vedaçöe. pråuì.t", no art. 39 da ùei no j3.01g, de2014' as quais deverão esiar däscritas no cïcu-mentä,conforme modelo no Anexo vt -Declaração da Não Oconência de tmpedimenfos; -"--'

14'5'5 Declaração do representante legal da osc sobre a existência de instalações e outrascondições materiais da. organização ou sobre a previsão-oe contratar ou adquirir com recursosda parceria, conforme Anexo tv - Declaraçao tòÈt" inrå-1"c,¡"r e condições Materiais;
14'5'6 Declaração do representante legal da osÇ de que trata o art. 27 do Decreto no g.726, de2016, conforme Anex,o v - Declaraçaõ ao Art. 2T ao òeôìe¡to no g.726, de iõia, e Retação dosDirigentes da Entidade;

L1;f,1;o!"claração 
do Art. 27 do Decreto no 8.726, de 2016, e Retação dos Dirigenfes da

12
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14'11. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de fomento.
A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências

14'7 ' As entidades contempladas deverão assegurar acessibilidade para pessoas comDeficiência nas açõ.es de realização do projeto, confõrme Decreto-Lei 5.29612004, bem como, agarantia de acessibiridade às pessoas de bá¡xa 
'"eno" " "m 

situação de risco.
14'8' A parceria a ser celebrada terá vigência do 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação,desde que, devidamente justificada.

14'9' Etapa 2: verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e deque não incorre nos impedimentos (vedações) legäis. 
-

Análise do plano de trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pelaSEORETARIA MUNIOIPAL DA FAMÍLIA E DA ASSrsiÊNcA socÀ|,'oà it"noimento, peraosc selecionada, dos requisitos para 
" ."l"oi.øJ'oì p"r.eria, de que näo incorre nosimpedimentos legais e cumprimento de demais 

"iitenó". descritas na Etapa anterior. EstaEtapa 2 engioba, ainda, a análise do plano de trabalhõ.
14'9'1' No momentl-d.1 verìficação do cumprimento dos_ re-quìsitos para a celebração deparcerias, a SECRETARIA MUÑlclPAL DA 

'rnnnílin I on nssrsreñcJA soctAl deveráconsultar o Cadastro de Entidades Privadas sem r¡ns Lucrativos lmpedidas - cEplM, ocadastro lnformativo de créditos não Quitados do setor puol¡co Federal - cÀó1ru, para verificarse há informaçåo sobre ocorrência impeditiva à referida celebração (art. 2g, do Decreto no.8.726t2016).

14'9'2' somente será aprovado o plano de traballro que estiver de acordo com as informaçöes jáapresentadas na proposta da oSC, observados or t"mó. e as condições constantes nesteEdital e em seus anexos. Para tanto, a sECRETARTA MUNtclpAi on FAMÍL|A E DAASSlsrÊNcIA soclAL poderá solicitar a realizaçäo de ajustes no plano de trabalho.
14'9'3'Nos termos do $10 do art. 28 da.Lei no 13.019, de 2014, na hipótese de a osCselecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa i o, frr" oe ceteoiåção, incluindo osexigidos nos rts' 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá serconvidada a aceitar a celebração de parceiia nos termos da proposta por ela apresentada.
14'9' 'caso a osc convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á å verificação dos documentos na formadesta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser re¡:etido, iucessivamente, obedecida a ordem declassificação.

14''10' Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, senecessário.

14'10'1' caso se .verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ouconstatado evento que impeça a celèbraçäo, a' osc será comunicada do fato e instada aregularizar sua situaçäo, no prazo de 15 (quinze) o¡as cóirioos, a partir Ja jata de notificação,sob pena de não celebração da parceria 
,

14'10'2' Caso seja constatada necessr'dade.de adequação no plano de trabatho enviadopela osc, a SECRETARIA MUNICIPAL DA FAN4íaA È óÀ ÄssrsiÉñär,qêb'cnr soticitará arealizaçäo de ajustes, e a osc deverá fazê-lo em até is lquinze¡ dias corridos, contados dadata de recebimento da solicitação apresentada.

14.11.1.

13
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tmpostas pela legislação regente, incluindo. a aprovação do plano de trabalho, a emissão doparecer técnico pelo órgão ou entidade pública mu!i"iË;i as designações do gestor da parceria
:åX,t"ff:î,f"1å:.itoramento " 

A;'i;;å; (öMööÃ;; oe preiia å;id; årçamentária para

14'11'2' A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.14'11'3' No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa ,1 da fasede celebração e a assinatura do instrur"nto d; ú;;";ia, a osc fica obrigada a informarqualquer evento superveniente que possa prejudicar ãì"grr"r celebração da parceria, sobretudoquanto ao cumprimento dos requisitos e exigência, piàuiriå, para cerebração.
14'11'4' A osc deverá comunicar ao coNSELHo MUNtctpAL DE DtREtros DACRIANÇA E Do ADOLESCENTE, bem como a sECRETARTA MUNtctpAL DA FAMÍLIA E DA

åsslsrÊNclA 
soclAl alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando

14'12' Etapa 5: Publicação do extrato do termo de fomento no Diário Municipal deAracaju' o termo de fomento somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação dorespectivo extrato no Diário oficial do Município de Aracaju, pela secretaria Municipal daAssistência e da Família - SEMFAS.

I5. DA PROGRAM4g{O- ORçAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA AREALTZAçÃO OO OBJET-O

15'1' os créditos orçamentários necessários as despesas relativas ao presente Edital sãoprovenientes do Fundo Municipal dos Direitos oa 'criança e do Adolèscente - FMDçA,
3;ï[,".x':: Äffi:3:si"'i:?.^î33Ãmentária 

1s402- oa â¿ã oo 6s 2113 00 -Þroteçao sáciai å

15'2' os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital säoprovenientes do orçamento do Fundo l\iunicipal dor 
-ólrã¡tos 

da criança e do Adolescente,autorizados pera Lei 4.997 de 20 de Dezemb ro de 2017.
15'3' Nas parcerias 

9o1.vioência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao daseleção, o Funclo Municipãl dos bireitos da criançr å ão Adolescente - FMDCA indicará aprevisão dos créditos necessários para garantir 
" "i".rçáo 

das parcerias nos orçamentos dosexercícios seguintes.

15'4' o valor total d.isponibilizado pelo.Fundo Municipal dos Direitos da criança e doAdolescente de acordo com o Plano de Apiicaçao 
-äos 

Recursos do Fundo Municipalcorresponde a R$ 1'000'000,00 (um milhão^de_reais¡,'visando atender 10 (dez) organizações dasociedade civil com valorfixadô em R$ roòooo,oõ'(;; mit reais¡, pelo peTooo de 12(doze)meses, cujo valor será liberado em 01 (uma) p"r"ó|".
15'5' Nas contratações 9-1a realização de despesas e pagamentos em geral efetuados comrecursos da parceria, a osc deverá observar o ìnstrumento de parceria e a legislaçäo regente,em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. ¿2, nos arts.4s e 46 da iei no 13.olg, de2014' e nos arts' 35 a 42 do Decreto no 8126, de 2o1o-'É iecomendável a leitura integral dessalegislação, não podendo a osc ou seu dirigente'ãr"gár, fuìrramente, que não a conhece, sejapara deixar de cumpri-ra, seja para evitar as sanções cabíveis.
15'6' Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto.
14
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'|'5.7. Ê. vedado remunerar, a qualquer tÍtulo, cc;m

::!:gîd" púbtico,.inctusive aquele_que exerça caorgao ou entidade da ADMilSTRAçÃO pUeUCÃ-
linha reta, colateral ou por afinidade, aié o segunc.lo
lei específica.

recursos vinculados à parceria, servidor ourgo ern comissão ou função de confiança, deou seu cônjuge, companheiro ou pareni" 
",grau. ressalvadas as hipóteses previstas em

15'8' Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusiveos provenientes das receitas obtidas das aplicaçoes r¡naÀceiras rearizadas, serão devorvidos ao:"iî.iy:l:Lilr1ïiJF:täff t¡'nç' e do Aãore"."ntà por ocasião da concrusão, denúncia,

15'9' o instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária efinanceira do Fundo Municipal áot o¡Ãito; og criánçae-ãonootescente, respeitado o interessepúblico e desde que caracterizadas a oportunidacje e'conveniência administrativas.
16.DA PRESTAçÃo oe coNTAS
16'1' A osc obrigatoriamente prestará:,"T1.^ do projeto executado, nos termos da Lei no.13.019, de 31 deluìno oe àór¿ 

""óã.ìËto 
N. 8.726 , de2i de abrir de 2016.

16'2' No Termo de Fomento a ser celebrado entre os contemplados, o conselho Municipal dosDireitos da crianca e do Adol"r."nt", a sEcRÊ1Ãiin n¡u¡ilcrpAl DA FAMTLTA E DA
åììj:t"clA 

soclAl constái¿ .iaìrrr, específicã 
"oÜ." 

o procedimento de prestação de

17. DtSPOStçoES FtNAts
17'1' os proponente.s contemplados autorizam aSECRETARIA MUNlclpAL DA FAMILIA E DAASSlsrÊNcIA soclAr-,a utiriiafåá-¡nJ¡trcion"r oãimaò"ns da rearização do objeto deste editarna mÍdia impressa, farada, intern'et e outros meios, para divurgação.
17'2' os contemplados deverão inserir as logomarcas do conselho Municipal dos Direitos dacriança e do Acjolescente e da secretar¡a lvuñicipar o" È"r¡ri" e da Assistência social em todoo material de divulgação e/ou comunicação visuai oas oticinas, bem .oro, ,"ncionar os órgãosenvolvidos em reportagens e eventos públicos.
17'3' os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e deseus anexos, deverão ser encaminhados ao endereço eretrônico:conselho'crianca@aracaju.se.gov.br ou poderäo ."i pr"ri"oos pela comissäo de seleção.
17'4' O CONSELHO MUNICIPAL DE DlRElros DA CR|A.NÇA E DO ADOLESCENTE resotveráos casos omissos e as situações não previstas no pr"."nié eo¡tal, ooseiv-a-oas as disposiçõeslegais e os princípios que regem a administraçao b,idii.-al-' 

'

17'5' A qualquer tempo, o presente chamamento Público poderá ser revogado por interessepúblico ou anulado, no todo ou em parte, por vicio ¡nsàÀável, sem que isso implique direito aindenizaçäo ou reclamação de qualquei natureza.
17'6' o proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informaçöes prestadas edos documentos apresentado. 

"t quatquer tase oó"chamamento público. A falsidade dequalquer documento apresentado ou a inverdade oai ìnformaçöe. ï"ì" .ontidas poderáacarretar a eliminaçäo da proposta apre.senta,Ja, a aplicação das sançöes administrativascabíveis e a comunicação do iato às autorida,leÅ comîeìentes,- inclusive para apuração docometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra
îfut " 

celebração da parceria, o fato pooeia oãi 
"r;;j"ä¿scisão do instiumento, rejeição das

A
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contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei no 13.019, de 2014.
17.7. constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo I - Ficha de lnscrição;

Anexo ll - Diretrizes para Elaboração da proposta e do plano de Trabalho;
Anexo lll - Declaração de Ciência e Concordância;

Anexo iV - Declaração sobre lnstalações e condiçöes Materiais;

ång|o V - Declaração do Att.27 do Decreto no 8126, de 2016, e Relação dos Dirigentes da
Entidade;

Anexo Vl- Declaração da Não Ocorrência de lmpedimentos.

E, 15 de outubro de 2021

Natália

Presidente do Consel ho Municipal dos nça e do Adolescente

Simone Maia

Secretária Municipal da Família e da Assistência Social

I

da

Dalto
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ANEXO I

FICHA DE INSCRIÇAO
(TODOS OS PRCPONENTES)

09- E-mail:08- SITE:- TELEFONE:07
EP06-05- UF

04- CIDADE

NDEREÇO03-E
02- CNPJ

- ENTIDADE01

09- E-mailEFONE09- TEL
08- cEP07- UF

06- CIDADE:

- ENDEREçO05

DA POSSE04 - DATA
03 - RG:

02- cPF
NOME:01

Aracaju/SE, XX de XXXX de2OZ1

ASSINATURA DO RESPONSAVEI LEGAL
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ANEXO II . DIRETRIZES PARA ELABORAçÃO DA PROPOSTA
(TODOS OS PROPONENTES)

1. NOME DO PROJETO E EIXO DE ATUAçÃO ESCOLHTDO
lnformar

ln formar o que se pretende alcançar de forma clara
responder as

e
quesfões; Para quê ? Para Quem 2 De

roblema

2. OBJETIVO GERAL

2.2. OBJETIVOS ESPECíFICOS

3. JUSTIFICATIVA

Na justificativa, responda às segurnfes perguntas.
Por que tomou a iniciativa de realizar o projeto ? Que circunstâncias que favorecem sua execução?Quarb os benefícios para a população quanto aos aspecfos, soclars? eual o diferencial desse projeto?(i ned itismo, p ioneirism o, etc.). Qual o historico? Outros aspecfos que julgue perfinente mencrcnar.Descreva a realidade da e o nexo com a atividade ou o

4. AçÕES A SEREM EXECUTADAS

5. CAPACIDADE TÉCNICO-OPERACIONAL

6. PÚBLICO ALVO/ BENEFICIÁRIOS

7. ÁREA DE ABRANGÊrucIR

Descrever as ações específicas necessá nas para alcançar objetirepresentem ações específicas
o VO geral. Utilizar verbos quee concre tas.' construir, impla ntar, adquirir, contratar, capacitar, instela borar, monta r, editar, confeccionar, produzir, imprimir tc

alar,
confuso, impreciso: Evitar verbos de sentido abstrato,apotar, colaborar, fo¡falecer, contribuir etc. Os obje tivos devem ser tangíyel's,especificos, concretos, mensurá yel's e tingíyels em cerlo período de tempo.

lnformações soörc ações a serem executadas, me tas a serem a tingidas, indicadorescumprimento das metas e prazos para a EXecuçã das
que aferirão o

o ações e para o cumprimento das mefas: aa detalha as a mefas a serem a as e indicadores do seu

nform ações ace rca d capacidade técn rco-o peracional da stituexperiência rovada
1n çäo propo nente, por m o dô

co rr p no portfólio d rea izaçöes na gestão de ativ idades projet relacioao da rcerE de natu
ou os nadosou reza semelh a n te

(número)

e tnbeneficiáriosra a deose utilizadoscritérios com o projeto,de fato,serema beneficiadas,pesso¿ìsase descrever)qualificar (ìficarQuant

a dimensãolnformar
ena foresrelacionandodocoberfuraarea deda

18
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nça e doo Municipal dos Di Adolescente

do/realizado.serâ
ba oem ondear clarobruas Deix

8. METODOLOGIA

9. RESULTADOS/ PRODUTOS ESPERADOS/ IMPACTOS PREVISTOS

1 0.tNDtCADoRES DE AVALTAçÃo

llo"n"r'lr=]!""":1,",;î;'"2;::';riå,i:ías a serem atcançadas, especiricando períodos e prazos,

12. PLANO DE APLTCAçÃO DE RECURSOS

Aracaju, XX de XXXX de 2021

amos doaradosa serem utiliza conjuntopassoa dossoo pade
pro|e to. Descreverra executarpaque serão utilizados numalógica,sequência dosarTiculaose métodos,as técnicasas formas,teóricos,fosfundamencon|uno dostolnforma

Devem esfar relacionados com as justificativas e objetivos.obter
os Regrs trar os resultados que se esperacom o pro|e to e a resposfa do projeto aos problema dembenefícios cfos

s ou andas sodars. Descrever ose OS tmpa posrïivos nega tivos que o prcje to traráambientais, econômicos, soc/a/s, etc.
para a comunidade local

lnstrumental para mensurar os objetivos e quantitativos.espec íficos, q u a I itativos

4
3
2
1 odo de Execu

Desc ão/Es o
METAS

Total

arceriaRecurso da

a
(De

ae materiaisa contratarar os sery/çostalh
pesac Desdes riçãoD

'19
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ANEXO III

(SoMENTE PARA OS CONTEMPLADOS)

DECLARAçÃO DE CtÊNCtA E CONCOROÂLCIA

Declaro que a [identificação da organizaçãa da socíedade civil- OSCJ está ciente e
concorda com as disposiçöes previstas no Edital de Chamamento público no .......... .120....... e
em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

Aracaju/SE, _ de de 20

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

20
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ANEXO IV

(SoMENTE PARA OS CONTEMPLADOS)

DECLARAçÃO SOBRE INSTALAÇÖES E CONDIçÖCS N¡RTCRIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea,,c,,, da Lei no 13.01g, de
2014' clc o art' 26, caput, inciso X, do Decreto no g.726, de 2016, que a [identificação da
organização da sociedade civit_ OSC/:

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

OU

Þ 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

Þ 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 serviços ou adquirir materiais com recursos da parceria, conforme proposta
apresentadas.

oBS: A organização da sociedade civit adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação' A presente observação devera ser suprimida da versão finat da declaração.

Local-SE, _ de de 20

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

{
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(MODELO)

ANEXO V

(SoMENTE PARA OS CONTEMPLADOS)

DECLARAçÃO OO ART. 27 DO DECRETO NO 8.726,DE 2016,

e nemçÃo Dos DTRTGENTES DA ENTTDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civit-
osc/, nos termos dos arts. 26, caput, inciso Vll, e 27do Decreto no g.726 de 2016, que:

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública ; 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 aptica às entidades que, peta
sua propria natureza, seiam constituídas pelas autoridades ora refeidas (o que deverá ser
devidamente informado e iustificado pela osc), sendo vedado que a mesma pessoa figure no
instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador púbtico (arl. 3g, $5", da
Lei no 13.019, de 2014);

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissäo ou função de confiança, de
22

Endereço residencial,
telefone e e-mail

Carteira de identidade, órgäo
expedidor e CPF

Nome do dirigente e
cargo que ocupa na OSC

RELAçÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
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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 rei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de ór'gão ou entidade da administração pública federal;
(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou funçäo de
confiança, cie órgão ou entidade da administraçäo púbrica 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.

Local-SE, _ de de 20

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

ANEXO VI

(SoMENTE PARA OS CONTEMPLADOS)

DECLARAçAO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso lX, do Decreto no g.726, de
2016' que a [identificação da organização da sociedade civil- osc/e seus dirigentes não incorrem
em quaisquer das vedaçöes previstas no art. 39 da Lei no 13.01g, de 2Q14. Nesse sentido, a citada
entidade:

nacional;

órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será
celebrado o termo de fomento, 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 propria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado
pela oSC), sendo vedado que a mesmapessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente
como dirigente e administrador púbtico (arf. 3g, $51 oa Lei no 1g.01g, de 2014);

observadas as exceções previstas no art.39, caput, inciso lV, alíneas ,a, a"c,,da Lei no 13.01g,
de 2014;

licitaçäo e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a administraçäo 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;

24
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de contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos g (oito) anos; e

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou conselho de contas de qualquer esfera da
Federação' em decisão irrecorrível, nos últimos I (oito) anos; julgada responsável por 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 r, il e ilr do art. 12 da Lei no g.42g, de 2 de junho de 19g2.

Local-SE, _ de de 20

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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