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Governo do Estado de Roraima
Secretaria do Trabalho e Bem - Estar Social
"Amazônia: patrimônio dos brasileiros"
Edital de Chamamento Público 5 SETRABES/GAB/DPETR
O ESTADO DE RORAIMA, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E BEM-ESTAR SOCIAL SETRABES, localizada na Avenida Mário Homem de Melo, nº 2310, Mecejana, Boa Vista-RR, torna público o presente Chamamento Público destinado
a selecionar Organização da Sociedade Civil – OSC, com sede no município de Boa Vista-RR, para firmar parceria por meio de TERMO DE
COLABORAÇÃO, consoante às condições estatuídas neste Edital e na Lei Federal nº 13.019/2014, de 31 de julho de 2014, a fim de escolher proposta
para a realização de projeto que vise a geração de emprego e renda, junto a população em situação de vulnerabilidade social no município de Boa Vista RR, prioritariamente jovens brasileiros.
1.DO OBJETO DESTE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO:
O objeto do presente chamamento público é a seleção de proposta de Organização da Sociedade Civil – OSC, com a finalidade de
apresentar plano de trabalho que vise o fortalecimento do Programa Mais Emprego da SETRABES, através de ações que possibilitem a autonomia
financeira a população em situação de vulnerabilidade social no município de Boa Vista-RR, prioritariamente jovens brasileiros.
2.OBJETIVO GERAL:
Dinamizar o Programa Mais Emprego, através de termo de colaboração entre a SETRABES e Organização da Sociedade Civil – OSC,
em regime de mútua cooperação, mediante a execução de atividades que ampliem a geração de renda a população em situação de vulnerabilidade social,
no município de Boa Vista- RR, principalmente jovens brasileiros.
3.OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
O presente Chamamento Público, através da proposta que será selecionada, visa ainda alcançar os seguintes objetivos específicos:
3.1 Promover a qualificação social e/ou a capacitação da população em situação de vulnerabilidade social, no município de Boa VistaRR, com enfoque na inserção ou reinserção no mercado de trabalho formal ou empreendedor, para aproximadamente 750 (setessentos e cinquenta)
pessoas.
3.2 Ampliar a participação da sociedade civil na concepção, execução e avaliação de ações e projetos voltados para democratização do
acesso aos direitos relacionados ao trabalho, emprego e renda.
3.3 Minimizar os prejuízos socioeconômicos advindos da pandemia de COVID- 19, que impactaram os índices de desemprego e
geraram a diminuição da renda da população de Boa Vista-RR.
3.4 Desenvolver ações inovadoras, multidisciplinares e interdisciplinares, que promovam o fortalecimento da política de trabalho,
emprego e renda junto ao público- alvo pretendido.
3.5 Estimular o empreendedorismo, a inovação, a criatividade e outras habilidades e conhecimentos necessários junto ao público-alvo,
para fortalecer a geração de trabalho, emprego e renda no município de Boa Vista – RR.
4.DA JUSTIFICATIVA:
Considerando as competências da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social – viabilizadas pelo Departamento de Políticas
de Emprego, Trabalho e Renda - DPETR, é indispensável o desenvolvimento de ações de qualificação social e capacitação, para fortalecer a atuação
estratégica e eficiente do poder público no que se refere a promoção do desenvolvimento econômico e social das famílias, indivíduos e grupos em
situação de vulnerabilidade.
Ademais, é preciso salientar que o desemprego é um dos fatores determinantes para levar os grupos familiares a situação de
vulnerabilidade social, o que se intensifica na cidade de Boa Vista - RR, em virtude do alto fluxo migratório vivenciado desde o ano de 2013, bem como
em decorrência do advento da pandemia de COVID-19, resultando no desaquecimento da economia local e na necessidade de investir na qualificação
social e/ou profissional, como uma alternativa eficaz para remediar o contexto retromencionado e facilitar o acesso ao trabalho, emprego e renda.
Por fim, no intuito de operacionalizar a solução aqui delimitada, torna-se imperioso o presente edital - lastreado na Lei 13.019, de 31 de
julho de 2014 -, uma vez que este propõe a parceria entre a administração pública e organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação,
para a implementação de atividades e projetos inovadores que busquem transformar a realidade da população em situação de vulnerabilidade,
promovendo a ascensão social através da educação.
5.DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E CELEBRAÇÃO DE PARCERIA:
5.1 Poderão participar deste Edital de Chamamento Público as organizações da sociedade civil (OSCs), definidas pelo art. 2º, inciso I,
da Lei nº 13.019/2014.
5.2 Para participar deste Edital de Chamamento Público, as organizações da sociedade civil deverão ser regidas por normas de
organização interna que prevejam, expressamente:
5.2.1 Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social;
5.2.2 Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual
natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
5.2.3 Possuir regras de escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de
Contabilidade.
5.3 A organização da sociedade civil deve possuir:
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5.3.1 No mínimo dois anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;
5.3.2 Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, demonstrada por meio de
atestados, certificados ou declarações de capacidade técnica idôneas, devendo estar em papel timbrado, assinado pelo responsável do órgão ou
instituição emissora do documento comprobatório.
5.3.3 Declaração de capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas
estabelecidas, conforme Anexo II.
5.4 Apenas poderão participar deste Chamamento Público as organizações da sociedade civil – OSC, sediadas ou com representação
atuante e reconhecida no Município de Boa Vista – RR, há no mínimo dois anos, e que comprovem atuação em atividades que tenham relação com o
objeto deste certame.
5.5 O interessado (OSC) deverá apresentar proposta que contenha plano de trabalho, bem como documentos, declarações, certidões e
anexos, devidamente preenchidos, nos termos previstos neste Edital de Chamamento Público, através do endereço eletrônico dpetrsinerr@hotmail.com,
de acordo com as datas previstas no cronograma.
5.5.1 Serão aceitas inscrições presenciais, por meio de entrega de envelope lacrado, na sede da Secretaria de Estado do Trabalho
e Bem-Estar Social - SETRABES, localizada na Avenida Mário Homem de Melo, nº 2310, Mecejana, Boa Vista-RR, no horário das 8:00h às
13h:30min, de acordo com as datas previstas no cronograma.
5.5.2 O envelope deverá ser identificado com o número deste Chamamento Público, bem como será endereçado a comissão de
seleção.
5.5.3 A SETRABES não se responsabiliza por eventuais falhas de comunicação, problemas de conexão e situações congêneres que
impeçam o envio da proposta.
5.6 A proposta deve ser enviada, juntamente com os documentos da OSC, de acordo com os seguintes itens:
5.6.1 Plano de trabalho e declarações contidas nos anexos deste Edital de Chamamento Público;
5.6.2 Cópia do estatuto da OSC, registrado pelo cartório de registro civil, bem como de eventuais alterações;
5.6.3 Cópias do documento de identificação e do Cadastro de Pessoa Física – CPF do dirigente ou representante legal da OSC;
5.6.4 Comprovante de que a OSC possui, no mínimo, 02 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, conforme certidão emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica;
5.6.5 Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
5.6.6 Certidão Negativa de Obrigações e Débitos Tributários junto a Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima;
5.6.7 Certidão Negativa de Débitos municipal;
5.6.8 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
5.6.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
5.6.10 Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
5.6.11 Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme estatuto, com endereço, número e órgão expedidor da carteira
de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles;
5.6.12 Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela declarado;
5.6.13 Comprovação de, no mínimo, dois anos de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de
natureza semelhante, demonstrada por meio de atestados, certificados ou declarações de capacidade técnica idôneas, devendo estar em papel
timbrado, assinado pelo responsável do órgão ou instituição emissora do documento comprobatório.
5.7 Não serão aceitas complementações, modificações ou substituições das informações e dos documentos exigidos neste Edital de
Chamamento Público após o término do prazo para entrega de proposta.
5.8 Não serão aceitas propostas que não estejam de acordo com os prazos e exigências do presente Edital de Chamamento Público.
5.9 O envio da documentação incompleta implica na automática inabilitação da proposta.
5.10 O ônus ocasionado com a participação neste Chamamento Público, incluídas as despesas com cópias e emissão de documentos, é
de exclusiva responsabilidade do proponente.
5.11 Caso seja detectado o credenciamento do mesmo projeto por proponentes diferentes, todos serão inabilitados.
5.12 O credenciamento do proponente implicará a aceitação das normas e condições estabelecidas neste Edital de Chamamento Público,
em relação às quais não se poderá alegar desconhecimento.
5.13 Cada interessado apresentará somente uma proposta para o certame. Na hipótese da OSC inscrever mais de uma proposta, será
considerada apenas a última encaminhada dentro do respectivo prazo de envio, na forma do cronograma deste Edital de Chamamento Público;
5.14 Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas, arcando com as consequências de eventuais erros no
preenchimento, declarações falsas ou não comprovadas e no envio de documentos.
6.DO CRONOGRAMA:
6.1 A seleção de propostas observará as seguintes etapas:
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento Público.

21/11/2022.

2

Envio da proposta pela OSC.

Após 30 (trinta) dias da data da publicação do Edital de Chamamento Público.

3

Etapa competitiva de avaliação das propostas pela
Comissão de Seleção.

No 31º (trigésimo primeiro) dia após a publicação do Edital de Chamamento Público.

4

Divulgação do resultado preliminar.

No 32º (trigésimo terceiro) dia após a publicação do Edital de Chamamento Público.

5

Interposição de recursos contra o resultado

Entre o 33º (trigésimo sexto) dia e o 35º (trigésimo quinto) dia após a publicação do

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_sistem…

2/16

21/11/2022 15:59

SEI/GRR - 6919344 - Edital de Chamamento Público

preliminar.

Edital de Chamamento Público.

6

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

No 36º (trigésimo oitavo) dia após a publicação do Edital de Chamamento Público.

7

Assinatura do Termo de Colaboração com a OSC.

No 37º (trigésimo nono) dia após a publicação do Edital de Chamamento Público.

6.2 As etapas contidas no cronograma descrito no item 4.1, serão publicadas no site da SETRABES (http://www.setrabes.rr.gov.br/)
e/ou no Diário Oficial do Estado de Roraima.
7.DA CONTRAPARTIDA E DA ATUAÇÃO EM REDE
Não será exigida contrapartida da Organização da Sociedade Civil e é vedada a participação em rede/grupo de Organizações da
Sociedade Civil (OSC’s).
8.DAS VEDAÇÕES E IMPEDIMENTOS À CELEBRAÇÃO DE PARCERIAS
8.1 Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
8.1.1 Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional;
8.1.2 Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
8.1.3 Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública do Estado de Roraima, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou
por afinidade, até o segundo grau;
8.1.4 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;
8.1.5 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 e III do art. 73 da Lei nº 13.019/2014;
8.1.6 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; ou
8.1.7 Tenha entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas às 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.
9.DAS PROPOSTAS E PLANO DE TRABALHO:
9.1 Os interessados, quando da propositura de sua proposta, deverão apresentar o plano de trabalho, de acordo com o anexo I deste
Edital.
9.2 Deverá constar no Plano de Trabalho entregue pelo proponente:
9.2.1 Descrição do objeto, de modo a permitir a identificação precisa do que se pretende realizar ou obter;
9.2.2 Descrição dos objetivos geral e específicos do projeto, identificando as ações que devem ser cumpridas para obtenção do
objeto;
9.2.3 Informações sobre o histórico de atividades da OSC, relacionando as informações prestadas com os documentos indicados
nos itens 5.3.2 e 5.6.13;
9.2.4 Identificação da OSC e do seu representante legal;
9.2.5 Cronograma de execução de metas, indicadores e resultados esperados;
9.2.6 Plano de aplicação detalhado dos recursos;
9.2.7 Cronograma de desembolso de recursos;
9.2.8 Público-alvo;
9.2.9 Metodologia e estratégia de ação para consecução do objeto da parceria;
9.2.10 Prazo para execução das atividades;
9.2.11 Justificativa para realização do objeto da proposta apresentada pela OSC;
9.2.12 Precificação do projeto, por meio pesquisa de mercado que indique o valor médio ou mínimo como referência para as
despesas propostas.
9.3 Serão aceitos planos de trabalho que solicitem apoio financeiro no aporte máximo de R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil
reais).
9.4 Eventual solicitação de alteração no Plano de Trabalho, após assinatura do Termo de Colaboração, deverá ser encaminhada via
ofício, protocolado na SETRABES ou através do e-mail: dpetrsinerr@hotmail.com.
9.5 Os interessados poderão anexar outros documentos que entenderem necessários ao Plano de Trabalho, para adequada avaliação da
proposta e da OSC, pela Comissão de Seleção.
9.6 No mérito das propostas é indispensável a apresentação de ações que envolvam qualificação e treinamento, com atividades téoricas
e práticas, em formato presencial e/ou não presencial.
9.6.1 As ações voltadas para qualificação e treinamento, deverão atender minimamente as áreas de empreendedorismo,
administração, planejamento, gestão financeira, plano de negócios, criatividade e inovação, marketing, captação de recursos e vendas, conforme
tabela a seguir.
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Cursos

Carga
Horária
Mínima

1

Empreendedorismo
Social

10h

2

Administração

10h

3

Planejamento

10h

4

Gestão Financeira

10h

5

Plano de Negócios

10h

6

Criatividade e
Inovação

10h

7

Marketing

10h

8

Captação de
Recursos

10h

9

Vendas

10h

Nº

Objetivo
Apresentar os conceitos gerais, diretrizes, características e elementos gerais a respeito do Empreendedorismo
Social e sua relevância no âmbito do desenvolvimento do seu negócio, empresa, produto ou serviço.
Desenvolver os elementos básicos da administração para garantir uma melhor integração na gestão dos
negócios, criação de empresas, comercialização produtos e/ou serviços.
Difundir os preceitos da importância do planejamento estratégico e operacional para atingir resultados mais
efetivos na gestão dos negócios, empresas, comercialização de produtos e/ou serviços.
Abordar os conhecimentos necessários para a aplicação de recursos financeiros (receita e despesas),
precificação de produtos e/ou serviços, controle do fluxo de caixa, para assegurar o sucesso do negócio,
empresa, produto e/ou serviço prestado.
Realizar o Plano de Negócios que tem por objetivo mapear, estruturar e desenvolver um empreendimento,
analisar o mercado e a concorrência, aumentando as chances de angariar investidores e promover êxito aos
negócios, empresas, produtos e/ou serviços.
Desenvolver ideias acerca da criatividade e inovação aplicadas a estrutura organizacional das empresas,
negócios, no desenvolvimento de produtos e/ou prestação de serviços, como agentes fundamentais para garantir
o crescimento sustentável e competente pretendidos.
Apresentar os conceitos e tendências de Marketing visando a geração de valor sobre os produtos, serviços ou
sobre a própria marca de um negócio e/ou empresa, tendo como objetivo a conquista e a fidelização de clientes.
Promover os conhecimentos quanto a captação de recursos financeiros para negócios e/ou empresas, cujo
objetivo primordial é o de levantar e mobilizar dinheiro para manter e desenvolver o funcionamento geral do
negócio e/ou empresa seja para investimentos, aquisição de maquinário, geração de capital de giro e assim por
diante.
Realizar o treinamento acerca das diferentes etapas do processo de vendas, bem como a respeito da importância
da implementação de metodologias de atendimento e vendas.

9.6.2 As propostas deverão indicar os instrumentos metodológicos para atender os objetivos expostos na tabela supracitada,
podendo ser materiais e conteúdos didáticos de apoio, atividades de fixação, leitura complementar, monitoria e oficinas presenciais práticas.
9.6.3 As ações previstas no item 9.6.1 deverão ser realizadas por profissionais que possuam formação e/ou experiência nas áreas
apresentadas no item supracitado.
9.6.4 As propostas ainda deverão contemplar 30% da carga horária total com atividades práticas.
9.6.5 A proposta deverá definir métodos e estratégias para garantir que durante a fase de execução do projeto que a evasão nos
cursos não seja superior a 30%.
10.DA COMISSÃO DE SELEÇÃO:
10.1 A Comissão de Seleção, Monitoramento, Avaliação e Fiscalização é o órgão colegiado destinado a processar, julgar e acompanhar
o presente chamamento público e será composta pelos colaboradores indicados abaixo:
PRESIDENTE :
Adler Figueiredo Pereira Filho – CPF: 025.388.672-40;
MEMBROS:
Pedro Luiz dos Santos - CPF nº 105.944.421-68 - Matrícula nº 042002227;
Lucineide Maria Rodrigues Rocha - CPF nº 260.882.232-00 - Matrícula nº 40000168;
Jocilene Cardoso de Miranda - CPF nº 511.790.752-34 - Matrícula nº 40003848.
10.2 Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da
publicação do presente Edital de Chamamento Público, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante
do certame.
10.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade deste Edital de Chamamento Público.
Configurado a impossibilidade, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído por outro que possua qualificação equivalente à do substituído,
sem necessidade de divulgação de novo Edital.
10.4 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que não seja membro
do referido colegiado.
10.5 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos
apresentados pelas OSC’s concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da
impessoalidade e da transparência.
11.DA SELEÇÃO DOS PROJETOS E DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
11.1 Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSCs
concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer
suas competências.
11.2 A Comissão de Seleção irá selecionar 1 (uma) OSC, com sua respectiva proposta e Plano de Trabalho, conforme previsão
orçamentária disponível.
11.3 Serão eliminadas aquelas propostas:
11.3.1 Que recebam nota “zero” em qualquer critério de julgamento;
11.3.2 Que estejam em desacordo com o Edital;
11.4 As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na tabela
descrita no item 11.5.
11.4.1 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida no critério de
julgamento “11.5.2”. Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios
de julgamento “11.5.4” e “11.5.5”. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade decidida por sorteio.
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11.5 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados no quadro a seguir:
Critério de Julgamento

11.5.1. Compatibilidade das ferramentas, soluções e metas da proposta com os objetivos apresentados neste Edital de
Chamamento Público.

11.5.2. Grau de eficiência, clareza e adequação da metodologia de execução das atividades com as diretrizes e objetivos
contidos neste Edital de Chamamento Público.

11.5.3. Grau de inovação, eficiência e eficácia das estratégias de ação para maximização dos resultados esperados junto
ao público-alvo, de forma qualitativa e quantitativa.

11.5.4. Compatibilidade e exequibilidade dos custos previstos no orçamento do plano de trabalho em relação as
atividades propostas.

11.5.5. Experiência da instituição no desenvolvimento de ações e/ou projetos que tenham compatibilidade com as
necessidades previstas neste Edital de Chamamento Público.

11.5.6. Experiência prévia da OSC na execução de ações e/ou projetos voltados ao atendimento do público-alvo
prioritário deste Edital de Chamamento Público.

PONTUAÇÃO MÁXIMA DA PROPOSTA – TOTAL DE PONTOS

Metodologia da
Pontuação

Pontos

Ausente

0

Pouco

1

Suficiente

3

Bom

4

Ótimo

5

Ausente

0

Pouco

1

Suficiente

3

Bom

4

Ótimo

5

Ausente

0

Pouco

1

Suficiente

3

Bom

4

Ótimo

5

Ausente

0

Pouco

1

Suficiente

3

Bom

4

Ótimo

5

Ausente

0

Pouco

1

Suficiente

3

Bom

4

Ótimo

5

Ausente

0

Pouco

1

Suficiente

3

Bom

4

Ótimo

5
28

12.DA HABILITAÇÃO, VERIFICAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:
12.1 Encerradas as análises e ordenadas as propostas, a Comissão de Seleção procederá à verificação dos documentos exigidos, que
comprovem o atendimento dos requisitos previstos neste Edital de Chamamento Público, bem como adotará todas as providências necessárias à regular
celebração da parceria.
12.2 Concluído o trabalho da Comissão de Seleção, o respectivo resultado será divulgado no site do SETRABES, bem como publicado
no Diário Oficial do Estado de Roraima, conforme cronograma estabelecido no item 4.1.
13.RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS:

Exercício

2022

Unidade Orçamentária

23101

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_sistem…
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Programa de Governo

054 – Mais Emprego

PAOE

2350 – Fomento a Geração de Trabalho, Emprego e Renda

Natureza de despesa

33504100

Valor do Repasse

R$ 1.200.000,00

14. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS:
14.1 Para os efeitos deste Edital de Chamamento Público, a seleção de proposta vencedora não implicará na celebração automática do
Termo de Colaboração.
14.2 Erros e imprecisões formais nos documentos que estejam passíveis de saneamento e correção não implicarão na desclassificação
das propostas.
14.3 O interessado selecionado prestará contas, observando o disposto contido nos artigos 63 e 64 da Lei Federal 13.019/2014.
14.4 O interessado selecionado prestará contas para a SETRABES.
14.5 Após formalização do Termo de Colaboração com a OSC selecionada, a SETRABES designará uma comissão monitoramento e
avaliação, a fim de fiscalizar e acompanhar o cumprimento do objeto e do Plano de Trabalho aprovado, bem como suas eventuais alterações.
14.6 Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica, em instituição financeira
pública, nos moldes previstos no artigo 51 da Lei Federal nº. 13.019/2014.
14.7 Esclarecimentos, dúvidas ou informações serão prestados pelo Departamento de Políticas de Emprego, Trabalho e Renda –
DPETR, por meio do endereço eletrônico dpetr@setrabes.rr.gov.br.
14.8 Caberá a Comissão de dirimir eventuais casos omissos e, em última instância, a Secretária de Estado do Trabalho e Bem-estar
Social.
14.9 A SETRABES assegurará a transparência necessária para manutenção da lisura do certame.
14.10 Os recursos da parceria serão repassados conforme o cronograma de desembolso constante no plano de trabalho, aprovado pela
Comissão de Seleção.
14.11 Integram este Chamamento Público, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
Anexo I – Plano de Trabalho;
Anexo II – Declaração de Capacidade Técnica, Gerencial e Operacional; Anexo III – Declaração de Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo IV – Declaração Sobre Trabalho de Menores; Anexo V – Declaração de Situação Fiscal;
Anexo VI – Relação Nominal Atualizada dos Dirigentes da OSC;
Anexo VII - Declaração de que recursos não afeta a igualdade entre os candidatos ao pleito eleitoral;
Anexo VIII – Minuta do Termo de Colaboração.

Boa Vista – RR, 21 de Novembro de 2022.

(Assinatura Eletrônica)
MIKAEL WALLAS CUNHA CURY-RAD
Secretário de Estado do Trabalho e Bem Estar Social - Em Exercício

ANEXO I PLANO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE PROPONENTE
Proponente:
CNPJ:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO
Cargo:
Responsável legal da Instituição:
CPF:
RG:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA PROPOSTA
Nome:
Função no órgão:
Endereço:
Telefone:
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_sistem…

6/16

21/11/2022 15:59

SEI/GRR - 6919344 - Edital de Chamamento Público

e-mail:
APRESENTAÇÃO
Quem é a instituição proponente, a sua missão institucional e quais áreas de atuação.

Histórico, Capacidade técnica e operacional da proponente
Histórico da OSC;
Projetos recentes;

OBJETO
(Descrever, de forma objetiva, o produto das ações do projeto)

OBJETIVOS
Objetivo geral
O objetivo do projeto é redigido em poucas linhas, informando a finalidade do projeto. Deve contextualizar, de forma ampla, os benefícios
pretendidos com a implementação da proposta. Desta forma, informará o resultado final esperado ao fim do projeto. Os objetivos propostos
serão analisados na prestação de contas, assim, eles deverão ser representados por verbos no infinitivo, que permitam a mensuração.

Objetivos específicos
Esses objetivos deverão ser apresentados com maior riqueza de detalhes. São esses os objetivos responsáveis pela fixação de metas, etapas e
fases da proposta. Além disso, eles propiciam o acompanhamento da execução do projeto.

PÚBLICO-ALVO
Descrever o perfil do público que se pretende atingir.

Beneficiários
Quantidade de pessoas do público-alvo beneficiadas com a execução do projeto.

JUSTIFICATIVA
Esclarecer como o problema que se pretende resolver com o projeto foi identificado;
Detalhar o problema a ser resolvido, apontando suas dimensões e o impacto sobre o público-alvo da proposta;
Elencar os interesses recíprocos;
Relatar os resultados esperados.

PRAZO DE EXECUÇÃO
Duração, em meses, do projeto.

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DE METAS, INDICADORES E RESULTADOS ESPERADOS:
Metas
As metas deverão estar diretamente vinculadas aos objetivos específicos, com a diferença de ser um alvo quantitativo e com marca temporal
para o seu alcance;
Diferem dos objetivos específicos por serem quantificáveis. Elas são concretas e expressam quantitativamente e qualitativamente os
objetivos.

Etapas
As etapas, ou fases, constituem as divisões de uma meta na execução do objeto proposto. A partir delas, atingem-se as metas. Elas deverão
ser detalhadas como um passo a passo das metas.
Utilizar o quadro abaixo para relacionar metas e etapas com o cronograma de execução.

Meta

Etapa

Indicador físico

Duração

Unidade

Início

Especificação
Quantidade

Fim

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_sistem…
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1
1.1
1.2
2
2.1
2.2

Resultados Esperados
Resumo da situação esperada ao término do projeto, identificando o impacto das ações/atividades propostas.
Além de elencar os resultados esperados, é necessário fazer vincular os resultados às metas e a um indicador. Utilize a tabela abaixo como
modelo/exemplo:
Meta

Especificação

Indicador

Resultados Esperados

1
2

METODOLOGIA E ESTRATÉGIAS DE AÇÃO
Descrever como cada meta/etapa será implementada, incluindo os principais procedimentos, as técnicas e os instrumentos a serem
empregados, com vistas ao alcance dos objetivos pretendidos;
Devem ser destacados outros aspectos metodológicos importantes, como a forma de mobilização e integração; os locais e instalações de
execução das atividades, o material didático a ser utilizado, dentre outros;
É preciso que se descreva com precisão de que maneira o projeto será desenvolvido, ou seja, o COMO FAZER;

RECURSOS DO PROJETO
Valor global da proposta.

PLANO DE APLICAÇÃO DETALHADO DOS RECURSOS
Utilizar o quadro abaixo para detalhar as despesas da proposta.
Plano de aplicação detalhado
Etapas

Tipo de despesa

1.1

Bem ou serviço

Descrição

Unidade

Qtd.

Valor unitário

Total

Valor total

XXXXXX

Precificação do projeto
Utilizar o quadro abaixo para detalhar os três orçamentos recebidos e registrar a média ou menor valor para composição das despesas.
Item

Descrição

Orçamento 1

Orçamento 2

Orçamento 3

Média ou Menor Valor

1

XXXXX

R$ 10,00

R$ 12,00

R$ 8,00

R$ 10,00

TOTAL

-

-

-

R$ 10,00

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Utilizar o quadro abaixo para detalhar a previsão de pagamento das despesas, de acordo com o cronograma de execução.
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Recursos de Repasse
Meta nº

Etapa nº

Mês

Valor

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_sistem…
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(Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano). (ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, GERENCIAL E OPERACIONAL

A (identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC), por intermédio de seu representante legal (...), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº.
(...) e inscrito no CPF sob o nº. (...), DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 33 da Lei Federal nº. 13.019/2014, que possui capacidade
técnica, gerencial e operacional para o desenvolvimento do projeto e o cumprimento das metas estabelecidas, conforme comprova através dos
documentos ora juntados.
DECLARO, ainda, em conformidade com o artigo 33, V, alínea “c”, da Lei Federal nº. 13.019/2014, que a identificação da Organização da Sociedade
Civil - OSC:
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades previstas 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 previstas na parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas.
OU
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas,
bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
Observação: A Organização da Sociedade Civil - OSC adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá ser
suprimida da versão final da declaração.

(Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano).

(ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS.

Declaro para os devidos fins que a [identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações
previstas no artigo 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014. Nesse sentido, a citada entidade:
a) Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
b) Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
c) 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 Parceria, 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 Organização da Sociedade
Civil - OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39,
§5º, da Lei Federal nº. 13.019/2014);
d) Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no artigo 39, IV, alíneas “a” a
“c”, da Lei Federal nº. 13.019/2014;
e) 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;
f) 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;
g) 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 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 artigo 12 da Lei Federal nº. 8.429/1992;

(Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano).

https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_sistem…
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(ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO IV - DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES
A [identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC], por intermédio de seu representante legal (...), portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº.
(...) e inscrito no CPF sob o nº. (...), DECLARA que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega
menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz.

(Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano).

(ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO FISCAL
A Organização da Sociedade Civil - OSC (...), com sede na (...), nº. (...), CNPJ nº. (...), DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressão da verdade,
que não está cadastrada e não possui débitos junto à Fazenda do Município de Boa Vista – RR.

(Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano).

(ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO VI – RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA OSC
(Art. 34, VI, da Lei 13.019/2014, c/c art. 26)
Nº

NOME

ENDEREÇO

TELEFONE

CORREIO ELETRÔNICO

RG

ÓRG. EXP.

CPF

(Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano).

(ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO VII – DECLARAÇÃO DE QUE OS RECURSOS TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO
AFETAM A IGUALDADE ENTRE OS CANDIDATOS AO PLEITO ELEITORAL
(cf. TSE, ARCL nº 266, Acórdão de 09/12/2004, relator Ministro Carlos Mário da Silva Velloso; e REspe nº 16.040, Acórdão de 11/11/1999, relator
Ministro Walter Ramos da Costa Porto)
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=7699526&infra_siste…
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Eu, (RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC), portador da carteira de identidade nº XXXXX, expedida pelo XXXX, CPF XXXXX, na qualidade de
representante legal do (NOME DA OSC), regularmente inscrito no CNPJ sob o nº XXXXX, DECLARO para os devidos fins, que a proposta
apresentada a SETRABES não afeta a igualdade entre os candidatos ao pleito eleitoral, e que (NOME DA OSC) qualificada não participa, direta ou
indiretamente, de qualquer ação ou campanhas de interesse político- partidário ou eleitoral.
Cidade/UF), aos (dia) dias do mês de (mês) do ano de (ano).

(ASSINATURA)
(NOME DO REPRESENTANTE LEGAL) (CARGO)

ANEXO VIII – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº QUE ENTRE SI CELEBRAM O ESTADO DE RORAIMA, POR INTERMÉDIO DO E A/O
(ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL)

O ESTADO DE RORAIMA, por intermédio da Secretaria de Estado do Trabalho e Bem-Estar Social - SETRABES, inscrito no CNPJ sob nº
84.012.012/0001-26, com sede na Avenida Mário Homem de Melo, 2132, doravante denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL, neste ato
representado pela Secretária de Estado TÂNIA SOARES DE SOUZA , e a(o) (organização da sociedade civil), inscrita(o)
no CNPJ sob nº.
,
com sede
, doravante denominada(o) ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, representada(o) pelo(a) (cargo do representante legal da
organização da sociedade civil, seguido da respectiva qualificação), resolvem celebrar o presente termo de colaboração, regendo-se pelo disposto na Lei
Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, nas correspondentes Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, na Lei nº 13.019, de 31 de
julho de 2014, consoante o processo administrativo nº
e mediante as cláusulas e condições
seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - O presente termo de colaboração, decorrente de chamamento público nº
Trabalho, ANEXO I.

, tem por objeto

, conforme detalhado no Plano de

1.2 - Não poderão ser destinados recursos para atender a despesas vedadas pela respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.3 - É vedada a execução de atividades que tenham por objeto, envolvam ou incluam, direta ou indiretamente:
I - delegação das funções de regulação, de fiscalização, do exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas do Estado;
II - prestação de serviços ou de atividades cujo destinatário seja o aparelho administrativo do Estado.

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES
2.1 - São obrigações dos Partícipes:
I - DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL:
a) fornecer informações específicas de prestação de contas às organizações da sociedade civil por ocasião da celebração das parcerias, informando
previamente e publicando em meios oficiais de comunicação às referidas organizações eventuais alterações no seu conteúdo;
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil;
c) realizar, nas parcerias com vigência superior a um ano, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizar os resultados
como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e
atividades definidas;
d) liberar os recursos por meio de transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas,
fases ou etapas de execução do objeto do termo de colaboração;
e) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria;
f) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar
novo gestor, assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as respectivas responsabilidades;
g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de recursos;
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o
respectivo encerramento;
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria;
j) instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de irregularidades na execução do objeto da parceria.
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II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escrituração contábil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste termo de colaboração;
c) 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, contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei nº 13.019/2014;
d) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014;
e) dar livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas
correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos instrumentos de transferências regulamentados pela Lei nº 13.019, de
2014, bem como aos locais de execução do objeto;
f) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de
custeio, de investimento e de pessoal;
g) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto
previsto no termo de colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização
da sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua
execução;
h) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou, na falta desta, em sua sede, consulta ao extrato deste termo de colaboração/termo de
colaboração, contendo, peio menos, o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do presente termo de colaboração é de R$ (por extenso).
3.2 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL transferirá, para execução do presente termo de colaboração, recursos no valor de
R$
(por extenso), correndo a despesa à conta da dotação orçamentária
, UG
, Gestão
, conforme discriminação
abaixo:
Fonte:

ED:

- R$

CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
4.1 - A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL transferirá os recursos em favor da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme o
cronograma de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à
obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária específica vinculada a este instrumento.
4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste termo de colaboração, enquanto não utilizados, em caderneta de poupança de instituição financeira
oficial, se a previsão do seu uso for igual ou superior a um mês; ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto
lastreada em título da dívida pública federal, quando sua utilização estiver prevista para prazos menores.
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do termo de colaboração ou da transferência, estando
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidos para os recursos transferidos.
4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e ficarão retidas nos seguintes casos:
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação a
obrigações estabelecidas no termo de colaboração;
III- quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela administração
pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.
4.5 - 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 à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública.

CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS
5.1 – O presente termo de colaboração deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo com as cláusulas pactuadas e as normas de
regência, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, para:
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar;
II- finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de emergência;
III - realização de despesas em data anterior ou posterior à sua vigência;
IV- realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora
dos prazos;
V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos; e
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos;
VII - 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.
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CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA
6.1 - O presente termo de colaboração vigerá a partir do primeiro dia seguinte ao da publicação de seu extrato na imprensa oficial até / / (indicar data
certa - dd/mm/aaaa), conforme prazo previsto no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.
6.2 - Sempre que necessário, mediante proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do seu término, e após o cumprimento das demais exigências legais e regulamentares, serão admitidas prorrogações do prazo de
vigência do presente termo de colaboração.
6.3 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL promoverá a prorrogação do prazo de
vigência do presente termo de colaboração, independentemente de proposta da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, limitado o prazo de
prorrogação ao exato período do atraso verificado.
6.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado pelos partícipes
antes do término da vigência do termo de colaboração ou da última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo
com atribuição de vigência ou efeitos financeiros retroativos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
7.1 - O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
II - 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;
IlI - valores efetivamente transferidos pela administração pública;
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de colaboração;
V- análise de eventuais 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.
7.2 - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, a administração pública poderá, exclusivamente para
assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter
a execução das metas ou atividades pactuadas:
I - retomar os bens públicos em poder da organização da sociedade civil parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu
direitos de uso de tais bens;
II - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua
descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em que a
administração assumiu essas responsabilidades.

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
8.1 - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil, deverá conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o
andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 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, a exemplo, dentre outros, das
seguintes informações e documentos:
I - extrato da conta bancária específica;
II- notas e comprovantes fiscais, inclusive recibos, com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e número do instrumento
da parceria;
III- comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver;
IV- material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros suportes;
V- relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso; e
VI - lista de presença do pessoal treinado ou capacitado, quando for o caso.
§ 1.º Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem justificativa suficiente.
§ 2.º A organização da sociedade civil prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa dias a partir do
término da vigência da parceria ou no final de cada exercício, se a duração da parceria exceder um ano.
8.2 - A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de trabalho,
bem como dos seguintes relatórios:
I- relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II - relatório de execução financeira do termo de colaboração, 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.
8.3 - A Administração pública estadual considerará ainda em sua análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:
I - relatório da visita técnica in loco realizada durante a execução da parceria;
II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do
cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do termo de colaboração.
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8.4 - Os pareceres técnicos do gestor acerca da prestação de contas, de que trata o art. 67 da Lei nº 13.019, de 2014, deverão conter análise de
eficácia e de efetividade das ações quanto:
I - os resultados já alcançados e seus benefícios;
II - os impactos econômicos ou sociais;
III - o grau de satisfação do público-alvo;
IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado.
8.5 - A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela administração pública observará os prazos previstos na Lei nº 13.019, de 2014,
devendo concluir, alternativamente, pela:
I - aprovação da prestação de contas;
II - aprovação da prestação de contas com ressalvas; ou
III - rejeição da prestação de contas e determinação de imediata instauração de tomada de contas especial.
8.6 - Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será concedido prazo para a organização da sociedade civil sanar a irregularidade
ou cumprir a obrigação.
§ 1º O prazo referido no caput é limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificação, prorrogável, no máximo, por igual período, dentro do prazo
que a administração pública possui para analisar e decidir sobre a prestação de contas e comprovação de resultados.
§ 2º Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissão, não havendo o saneamento, 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.
8.7 - A administração pública apreciará a prestação final de contas apresentada, no prazo de até cento e cinquenta dias, contado da data de seu
recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual período.
Parágrafo único. O transcurso do prazo definido nos termos do caput sem que as contas tenham sido apreciadas:
I- não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir
danos que possam ter sido causados aos cofres públicos;
II- nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede
a incidência de juros de mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo referido neste parágrafo e a data em que foi
ultimada a apreciação pela administração pública.
8.8 - As prestações de contas serão avaliadas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
II - regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em danos ao erário;
IlI - irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstâncias:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) danos ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
8.9 - O administrador público responde pela decisão sobre a aprovação da prestação de contas ou por omissão em relação à análise de seu conteúdo,
levando em consideração, no primeiro caso, os pareceres técnico, financeiro e jurídico, sendo permitida delegação a autoridades diretamente
subordinadas, vedada a subdelegação.
8.10 - Quando a prestação de contas for avaliada como irregular, após exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade
civil poderá solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de interesse público,
mediante a apresentação de novo plano de trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração e a área de atuação da organização, cuja
mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição
integral dos recursos.
8.11 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, a organização da sociedade civil deve manter em
seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas.
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES
9.1 - A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com
antecedência mínima de 30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência.
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste termo de colaboração com alteração da natureza do objeto.
9.3 - As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente
submetidas à Procuradoria Geral do Estado, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil para análise e parecer.
9.4 - É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária a efetivação de alterações que tenham por objetivo a mudança
de valor, das metas, do prazo de vigência ou a utilização de recursos remanescentes do saldo do termo de colaboração.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES
10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a
administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira 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 organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
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Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de Secretário Estadual, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.
10.2 - Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração
relacionada à execução da parceria.
10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES
11.1 - 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.
11.2 - 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.
11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da Organização da Sociedade Civil 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.
11.4 - Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador público, ser doados a outra Organização da
Sociedade Civil que se proponha a fim igual ou semelhante ao da Organização donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
11.5 - 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 colaboração, sob pena de reversão em favor da Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO
12.1 - O presente termo de colaboração poderá ser:
I- denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção;
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, nas seguintes hipóteses:
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento apresentado; e
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de Tomada de Contas Especial.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1 - A eficácia do presente termo de colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração ou ampliação da execução do objeto descrito
neste instrumento, fica condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado, a qual deverá ser providenciada pela
administração pública estadual no prazo de até 20 (vinte) dias a contar da respectiva assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS
14.1 - Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condições:
I - as comunicações relativas a este termo de colaboração serão remetidas por correspondência ou e-mail e serão consideradas regularmente
efetuadas quando comprovado o recebimento;
II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste termo de
colaboração, serão aceitas somente se registradas em ata ou relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não possam ser resolvidas pela via administrativa,
o foro de Boa Vista - Comarca da capital do Estado de Roraima, com renúncia expressa a outros, por mais privilegiados que forem.
15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos do presente
instrumento, o qual lido e achado conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos partícipes, para que produza
seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele.

.............. ,

de

de 202...

Assinatura do representante legal da administração pública estadual

Assinatura do representante legal da organização da sociedade civil
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TESTEMUNHA

TESTEMUNHA 2
Em 21 de novembro de 2022.
Documento assinado eletronicamente por Mikael Wallas Cunha Cury-Rad, Secretário Adjunto de Estado do Trabalho e Bem Estar Social, em
21/11/2022, às 15:44, conforme Art. 5º, XIII, "b", do Decreto Nº 27.971-E/2019.

A autenticidade do documento pode ser conferida no endereço https://sei.rr.gov.br/autenticar informando o código verificador 6919344 e o código CRC
DD7B574F.
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