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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 

040/2022. 

 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE 

PLANO DE TRABALHO VOLTADO PARA 

GERENCIAMENTO DA SEDE DO AEROPORTO 

MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA 

FÍSICA DO AERÓDROMO. 

 

O Município de Rio do Sul consoante o disposto na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 

2014, TORNA PÚBLICO sua intenção de firmar Termo de Colaboração com Organizações da 

Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, aberto a todas 

as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao 

aeródromo municipal, e que estejam devidamente habilitadas, conforme os ditames deste 

Edital e seus Anexos. 

 

 

1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. OBJETO 

 

Constitui objeto deste chamamento público a seleção de projetos voltados para gerenciamento 

da sede do aeroporto e manutenção da estrutura física do aeródromo, bem como de seus 

equipamentos. 

 

1.2. REGIME JURÍDICO 

 

O regime jurídico de que trata este Edital tem como fundamentos a gestão pública 

democrática, a participação social, o fortalecimento da sociedade civil, a transparência na 

aplicação dos recursos públicos, os princípios da legalidade, da legitimidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia, 

destinando-se a assegurar: 

I - o reconhecimento da participação social como direito do cidadão; 

II - a solidariedade, a cooperação e o respeito à diversidade para a construção de valores de 

cidadania e de inclusão social e produtiva; 

III - a promoção do desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável; 

IV - o direito à informação, à transparência e ao controle social das ações públicas; 

V - a integração e a transversalidade dos procedimentos, mecanismos e instâncias de 

participação social; 

VI - a valorização da diversidade cultural e da educação para a cidadania ativa; 

VII - a promoção e a defesa dos direitos humanos; 

VIII - a preservação, a conservação e a proteção dos recursos hídricos e do meio ambiente; 

IX - a valorização dos direitos dos povos indígenas e das comunidades tradicionais; 

 



 

 

X - a preservação e a valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões 

material e imaterial. 

 

São diretrizes fundamentais do regime jurídico de parceria: 

I - a promoção, o fortalecimento institucional, a capacitação e o incentivo à organização da 

sociedade civil para a cooperação com o poder público; 

II - a priorização do controle de resultados; 

III - o incentivo ao uso de recursos atualizados de tecnologias de informação e comunicação; 

IV - o fortalecimento das ações de cooperação institucional entre os entes federados nas 

relações com as organizações da sociedade civil; 

V - o estabelecimento de mecanismos que ampliem a gestão de informação, transparência e 

publicidade; 

VI - a ação integrada, complementar e descentralizada, de recursos e ações, entre os entes da 

Federação, evitando sobreposição de iniciativas e fragmentação de recursos; 

VII - a sensibilização, a capacitação, o aprofundamento e o aperfeiçoamento do trabalho de 

gestores públicos, na implementação de atividades e projetos de interesse público e relevância 

social com organizações da sociedade civil; 

VIII - a adoção de práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes para coibir a 

obtenção, individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens indevidos; 

IX - a promoção de soluções derivadas da aplicação de conhecimentos, da ciência e 

tecnologia e da inovação para atender necessidades e demandas de maior qualidade de vida da 

população em situação de desigualdade social. 

 

 

2. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil, assim consideradas aquelas 

definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014: 

I - entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os 

seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros 

eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 

isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 

mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do 

respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial 

ou fundo de reserva; 

II - as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as 

alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as 

voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de 

agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades 

ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou 

III - as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público 

e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. 

 

Para celebrar as parcerias previstas neste Edital, as organizações da sociedade civil deverão 



 

 

ser regidas por normas de organização interna que prevejam, expressamente: 

I - objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 

II - que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a 

outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos deste Edital e cujo objeto 

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

III - escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade; 

IV - possuir: 

a) no mínimo um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 

documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme a parceria seja celebrada no âmbito do 

Município de Rio do Sul; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante; 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas. 

 

Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos incisos I e II as organizações religiosas. 

 

As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e 

ao disposto no inciso III, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos 

incisos I e II. 

 

Para fins de atendimento do previsto na alínea c do inciso IV, não será necessária a 

demonstração de capacidade instalada prévia. 

 

2.2. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS 

 

Para celebração das parcerias previstas neste Edital, as organizações da sociedade civil 

deverão apresentar: 

I - certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida 

ativa, de acordo com a legislação aplicável de cada ente federado; 

II - certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto 

registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 

simplificada emitida por junta comercial; 

III - cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 

IV - relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF 

da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; 

V - comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 

declarado. 

 

2.3. REQUISITOS PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

A celebração e a formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da 

adoção das seguintes providências pela administração pública: 



 

 

 

I - realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas neste Edital e na Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

II - indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da 

parceria; 

III - demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e 

operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com o 

objeto; 

IV - aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos deste Edital e na Lei 

Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

V - emissão de parecer de órgão técnico da administração pública, que deverá pronunciar-se, 

de forma expressa, a respeito: 

a) do mérito da proposta, em conformidade com a modalidade de parceria adotada; 

b) da identidade e da reciprocidade de interesse das partes na realização, em mútua 

cooperação, da parceria prevista neste Edital; 

c) da viabilidade de sua execução; 

d) da verificação do cronograma de desembolso; 

e) da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização 

da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados para 

avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos; 

g) da designação do gestor da parceria; 

h) da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; 

VI - emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da 

administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria. 

 

Não será exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de parceria, 

facultada a exigência de contrapartida em bens e serviços cuja expressão monetária será 

obrigatoriamente identificada no termo de colaboração. 

 

Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam, respectivamente, os incisos V e VI 

concluam pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador 

público sanar os aspectos ressalvados ou, mediante ato formal, justificar a preservação desses 

aspectos ou sua exclusão. 

 

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. 

 

Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com 

recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de 

inalienabilidade, e ela deverá formalizar promessa de transferência da propriedade à 

administração pública, na hipótese de sua extinção. 

 

Será impedida de participar como gestor da parceria ou como membro da comissão de 

monitoramento e avaliação pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação 

jurídica com, ao menos, 1 (uma) das organizações da sociedade civil partícipes. Configurado 

o impedimento, deverá ser designado gestor ou membro substituto que possua qualificação 



 

 

técnica equivalente à do substituído. 

 

 

2.4. DO PLANO DE TRABALHO 

 

Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas mediante termo de colaboração 

ou de fomento: 

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 

essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; 

III - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria; 

IV - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 

atreladas; 

V - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

 

2.5. DO IMPEDIMENTO PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista neste Edital a 

organização da sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 

território nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado 

o termo de colaboração ou 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; 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto 

se: 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 

imputados; 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 

suspensivo; 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 

a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

c) 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; 

d) 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 na alínea “c”; 



 

 

 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por 

Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 

nos últimos 8 (oito) anos; 

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

ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 

1992. 

§ 1º. Nas hipóteses do item 2.5, é igualmente vedada a transferência de novos recursos no 

âmbito de parcerias em execução, excetuando-se os casos de serviços essenciais que não 

podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que precedida de 

expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da 

administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

§ 2º. Em qualquer das hipóteses previstas no item 2.5, persiste o impedimento para celebrar 

parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo qual seja responsável a 

organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

§ 3º. Para os fins do disposto na alínea “a” do inciso IV e no § 2º, não serão considerados 

débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração pública ou que 

tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver em situação 

regular no parcelamento. 

§ 4º. A vedação prevista no inciso III não se aplica à celebração de parcerias com entidades 

que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas naquele inciso, 

sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no termo de fomento ou 

no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. 

§ 5º. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas. 

§ 6º. É vedada a celebração de parcerias previstas neste Edital que tenham por objeto, 

envolvam ou incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de 

fiscalização, de exercício do poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. 

 

 

3. DA FASE DE SELEÇÃO 

 

A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

CRONOGRAMA 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 05/12/2022 

2 Data limite para envio das propostas pelas OSCs. 23/01/2023 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 

Comissão de Seleção. 

24/01/2023 a 25/01/2023 

4 Divulgação do resultado preliminar. 26/01/2023 



 

 

5 Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar.  

5 (cinco) dias uteis 

contados da divulgação 

do resultado preliminar 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 2 (dois) dias uteis após 

prazo final de 

apresentação das 

contrarrazões aos 

recursos 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo da 

fase de seleção, com divulgação das decisões 

recursais proferidas (se houver).  

07/02/2023 

(esta data é estimada) 

 

 

Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 

parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a 

celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de 

julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) organização(ões) da sociedade civil 

selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

3.1. ETAPA 1: PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do(a) Diário Oficial dos 

Munícipios de Santa Catarina – DOM/SC, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 

apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

 

3.2. ETAPA 2: ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL 

 

As propostas serão apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil até às 17 horas do dia 

23 de janeiro de 2023, à Comissão de Seleção nomeada pelo Decreto nº 11.418, de 05 de 

dezembro de 2022. 

 

As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da 

instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento 

Público nº 040/2022”, pessoalmente na Procuradoria Jurídica do Município, no seguinte 

endereço: Praça 25 de Julho, nº 01 - sala 15 – Centro, em Rio do Sul – SC. 

 

A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas 

sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da Organização da 

Sociedade Civil proponente.  

 

Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 

como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 

solicitados pela administração pública. 

 

Cada Organização da Sociedade Civil poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a 

apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta 

enviada para análise. 



 

 

 

3.3. ETAPA 3: ETAPA COMPETITIVA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS PELA 

COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 

propostas apresentadas pelas Organizações da Sociedade Civil concorrentes. A análise e o 

julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total 

independência técnica para exercer seu julgamento. 

 

A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido no Cronograma anteriormente exposto para 

conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada. 

 

A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento 

apresentados no quadro a seguir: 

 

Critérios de 

Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 

Máxima 

por Item 

(A) Informações sobre 

ações a serem executadas, 

metas a serem atingidas, 

indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas e 

prazos para a execução 

das ações e para o 

cumprimento das metas 

 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta. 

4,0 

(B) Adequação da 

proposta aos objetivos da 

política, do plano, do 

programa ou da ação em 

que se insere a parceria 

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de adequação (1,0) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

do requisito de adequação (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica a eliminação da proposta, por força do 

caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014.  

 

2,0 

(C) Descrição da realidade 

objeto da parceria e do 

nexo entre essa realidade e 

a atividade ou projeto 

proposto 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta. 

 

1,0 



 

 

(D) Adequação da 

proposta ao valor de 

referência constante do 

Edital, com menção 

expressa ao valor global 

da proposta 

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez 

por cento) mais baixo do que o valor de referência 

(1,0); 

- O valor global proposto é igual ou até 10% (dez 

por cento), exclusive, mais baixo do que o valor de 

referência (0,5);  

- O valor global proposto é superior ao valor de 

referência (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

NÃO implica a eliminação da proposta, haja vista 

que, nos termos de colaboração, o valor estimado 

pela administração pública é apenas uma referência, 

não um teto. 

 

1,0 

(E) Capacidade técnico-

operacional da instituição 

proponente, por meio de 

experiência comprovada 

no portfólio de realizações 

na gestão de atividades ou 

projetos relacionados ao 

objeto da parceria ou de 

natureza semelhante  

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional 

(2,0).  

- Grau satisfatório de capacidade técnico-

operacional (1,0). 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 

do requisito de capacidade técnico-operacional (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério 

implica eliminação da proposta, por falta de 

capacidade técnica e operacional da OSC (art. 33, 

caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 

2014). 

 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 

 

A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento 

(E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação da 

proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação 

do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual 

crime. 

 

Serão eliminadas aquelas propostas: 

 

I - cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 

II - que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que 

não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da 

parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as 

metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos 

para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto; 

III - que estejam em desacordo com o Edital; ou 

IV - com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de 

Seleção à luz da estimativa que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, 

inclusive à luz do orçamento disponível. 



 

 

 

As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 

pontuação total obtida com base na Tabela, assim considerada a média aritmética das notas 

lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos 

critérios de julgamento. 

 

No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o 

desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de 

julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 

vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será 

decidida por sorteio. 

 

Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor 

de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida 

e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, 

§5º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

3.4. ETAPA 4: DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 

 

A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na página do 

sítio do Diário Oficial dos Munícipios de Santa Catarina – DOM/SC, iniciando-se o prazo 

para recurso. 

 

3.5. ETAPA 5: INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO 

PRELIMINAR 

 

Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar 

recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da publicação da decisão, ao 

colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora 

do prazo. 

 

Os recursos serão apresentados à Comissão de Seleção por meio da plataforma eletrônica. Se 

a plataforma estiver indisponível, a administração pública deverá, antes da abertura do prazo 

recursal, divulgar a nova forma de apresentação do recurso, inclusive com indicação, se for o 

caso, do local. 

 

É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de 

seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos. 

 

Interposto recurso, a plataforma eletrônica dará ciência dele para os demais interessados para 

que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado imediatamente após o encerramento do prazo 

recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem. Caso a plataforma esteja indisponível para 

essa finalidade, a administração pública dará ciência, preferencialmente por meio eletrônico, 

para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da data da ciência. 

 



 

 

3.6. ETAPA 6: ANÁLISE DOS RECURSOS PELA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

 

Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 2 

(dois) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro 

desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Chefe do Poder Executivo, com as informações 

necessárias à decisão final. 

 

A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 

02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara 

e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de 

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte 

integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

 

Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 

iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável 

pela condução do processo de seleção. 

 

O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

3.7. ETAPA 7: HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO 

DA FASE DE SELEÇÃO 

 

Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o 

órgão ou a entidade pública deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial, as 

decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção. 

 

A homologação não gera direito para a Organização da Sociedade Civil à celebração da 

parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

 

Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta 

classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração 

pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o 

processo de celebração. 

 

 

4. FASE DE CELEBRAÇÃO 

 

A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da Organização da Sociedade Civil selecionada para apresentação 

do plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) 

legais.  



 

 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 

não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

5 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Município. 

 

4.1. ETAPA 1: CONVOCAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

SELECIONADA PARA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO E 

COMPROVAÇÃO DO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO 

DA PARCERIA 

 

Para a celebração da parceria, a administração pública convocará a Organização da Sociedade 

Civil selecionada para, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a partir da convocação, apresentar o 

seu plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 

39 da Lei nº 13.019/2014). 

 

Por meio do plano de trabalho, a Organização da Sociedade Civil selecionada deverá 

apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com 

todos os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019/2014). 

 

Além da apresentação do plano de trabalho, a Organização da Sociedade Civil selecionada, no 

mesmo prazo acima de 30 (trinta) dias úteis, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos 

previstos no inciso I do caput do artigo 2º, nos incisos I a V do caput do artigo 33, e nos 

incisos II a VII do caput do artigo 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de 

hipóteses que incorram nas vedações de que trata o artigo 39 da referida Lei. 

 

O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 

impostos nesta Etapa serão apresentados pela Organização da Sociedade Civil selecionada, 

pessoalmente no endereço: Praça 25 de Julho nº 01 – Centro, em Rio do Sul – SC. 

 

4.2. ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA 

CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO 

 

Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do 

atendimento, pela Organização da Sociedade Civil selecionada, dos requisitos para a 

celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais 

exigências descritas. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho. 

 

A administração pública examinará o plano de trabalho apresentado pela Organização da 

Sociedade Civil selecionada ou, se for o caso, pela Organização da Sociedade Civil 

imediatamente mais bem classificada que tenha sido convocada. 

 

Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já 

apresentadas na proposta apresentada pela Organização da Sociedade Civil, observados os 

termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a administração 

pública poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho. 



 

 

 

Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a Organização da 

Sociedade Civil selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de 

celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais 

bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 

proposta por ela apresentada. 

 

Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a Organização da 

Sociedade Civil convidada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 

da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma 

desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

4.3. ETAPA 3: AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO E REGULARIZAÇÃO DE 

DOCUMENTAÇÃO 

 

Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento 

que impeça a celebração, a Organização da Sociedade Civil será comunicada do fato e instada 

a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de não celebração da 

parceria. 

 

Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela 

Organização da Sociedade Civil, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a 

Organização da Sociedade Civil deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias úteis, contados da data 

de recebimento da solicitação apresentada. 

 

4.4. ETAPA 4: PARECER DE ÓRGÃO TÉCNICO E ASSINATURA DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

 

A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 

legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico 

pelo órgão ou entidade pública, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria. 

   

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

 

No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de celebração e 

a assinatura do instrumento de parceria, a Organização da Sociedade Civil fica obrigada a 

informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, 

sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 

  

A Organização da Sociedade Civil deverá comunicar alterações em seus atos societários e no 

quadro de dirigentes, quando houver. 

 

4.5. ETAPA 5: PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO 

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS 

 



 

 

O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo 

extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 

2014). 

 

 

5. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA 

REALIZAÇÃO DO TERMO DE COOPERAÇÃO 

 

O limite máximo de orçamento previsto referente ao período de 12 meses de vigência do 

Termo de Colaboração é de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais). 

 

As despesas correrão à conta das dotações orçamentárias fixadas para o exercício de 2023,  

 

conforme descrito a seguir: 

 

Ação - 2001 - Manutenção Secretaria de Gestão de Governo 

Modalidade de Aplicação - 335000000000000 

Vínculo - 1000000 

 

 

6. DA PUBLICIDADE DO PROCESSO DE PARCERIA 

 

A administração pública deverá 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. 

 

A organização da sociedade civil deverá divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes 

sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com a 

administração pública. 

 

As informações deverão incluir, no mínimo: 

I - data de assinatura e identificação do instrumento de parceria e do órgão da administração 

pública responsável; 

II - nome da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; 

III - descrição do objeto da parceria; 

III - valor total da parceria e valores liberados, quando for o caso; 

IV - situação da prestação de contas da parceria, que deverá informar a data prevista para a 

sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado 

conclusivo. 

V - quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria, o valor total da 

remuneração da equipe de trabalho, as funções que seus integrantes desempenham e a 

remuneração prevista para o respectivo exercício. 

 

A administração pública deverá divulgar pela internet os meios de representação sobre a 

aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria. 

 



 

 

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

O presente Edital será divulgado na internet (Diário Oficial dos Munícipios de Santa Catarina 

– DOM/SC), com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado 

da data de publicação do Edital. 

 

Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) 

dias da data-limite para envio das propostas, por petição protocolada. A resposta às 

impugnações caberá à Comissão de Seleção. 

 

Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite 

para envio da proposta, por petição protocolada. Os esclarecimentos serão prestados pela 

Comissão de Seleção. 

 

As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital.  

 

As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 

processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 

interessado. 

 

Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando 

o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das 

propostas ou o princípio da isonomia. 

 

A Comissão de Seleção resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente 

Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública. 

 

A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no 

todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou 

reclamação de qualquer natureza. 

 

O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a 

eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 

eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a 

celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas 

e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  

 

A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxas para participar deste 

Chamamento Público. 

 

Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 



 

 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das 

entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte 

da administração pública. 

 

O presente Edital terá vigência de 12 meses a contar da data da homologação do resultado 

definitivo. 

 

Rio do Sul (SC), 05 de dezembro de 2022. 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

Declaro que a (identificação da organização da sociedade civil – OSC) 

está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 

040/2022 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. 

 

 

Rio do Sul (SC), ____ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

 

________________________________________ 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 

Declaro que (identificação da organização da sociedade civil – OSC) 

encontra-se em conformidade com o artigo 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014, ou seja, dispõe de instalações e outras condições materiais 

para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e no cumprimento das 

metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar adquirir com recursos da parceria 

outros bens para tanto. 

 

 

Rio do Sul (SC), ______ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 39 DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE 

JULHO DE 2014 E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da 

organização da sociedade civil – OSC), nos termos do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019, de 

31 de julho de 2014, que não há no quadro de dirigentes abaixo identificados tenha como 

dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 

colaboração ou 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; tenha entre seus dirigentes pessoa: cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta 

grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto 

durar a inabilitação; considerada responsável por ato de improbidade. 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na OSC 

Carteira de Identidade, 

órgão expedidor e CPF 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 

   

   

   

   

   

 

Rio do Sul (SC), ______ de ____________________ de 2022. 

 

___________________________________________ 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 39 DA LEI FEDERAL Nº 13.019, DE 31 DE 

JULHO DE 2014 E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da 

organização da sociedade civil – OSC), que seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

vedações previstas no artigo 39, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Neste 

sentido, a citada entidade: está regularmente constituída, não foi omissa no dever de prestar 

contas de parceria anteriormente celebrada, não teve suas contas rejeitadas pela 

Administração Pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas nas alíneas 

“a” a “c”, do inciso IV, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, não se 

encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento 

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 

governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para 

participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de 

todas as esferas de governo e 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. 

  

Rio do Sul (SC), ______ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO V 

PLANO DE TRABALHO 

 

1. CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO 

Nome do Projeto 

 

Local(ais) onde serão executadas as ações do projeto 

 

 

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE E CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

 

 

3. PÚBLICO-ALVO 

 

 

4. OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

 

Objetivos Específicos 

 

 

5. METAS 

Quantitativas: 

 

Qualitativas: 

 

 

6. METODOLOGIA DE EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES 

 

 

7. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO 

 

 

8. NATUREZA DAS DESPESAS 

Investimento: 

 

Custeio: 

 

Rio do Sul (SC), ______ de ____________________ de 2022. 

 

___________________________________________ 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 

 

 

 



 

 

ANEXO VI 

 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXXX/2022 

 

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 

ATRAVÉS DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE 

PLANO DE TRABALHO VOLTADO PARA 

GERENCIAMENTO DA SEDE DO AEROPORTO 

MUNICIPAL E MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA 

FÍSICA DO AERÓDROMO. 

 

O MUNICÍPIO DE RIO DO SUL, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no 

CNPJ sob o nº 83.102.574/0001-06, com sede na Praça 25 de Julho, nº 01 – Centro, em Rio 

do Sul – SC, CEP: 89.160-900, neste ato representado pelo Prefeito, Exmo. Sr. JOSÉ 

EDUARDO ROTHBARTH THOMÉ, doravante denominado MUNICÍPIO, e a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 

CNPJ sob o nº XX.XXX.XXX/XXXX-XX, com sede na 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representado pelo dirigente, Sr(a). 

XXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominada OSC, resolvem celebrar o presente 

Termo de Colaboração, com fulcro na Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, 

mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

Constitui objeto deste chamamento público a seleção de projetos voltados para gerenciamento 

da sede do aeroporto e manutenção da estrutura física do aeródromo, bem como de seus 

equipamentos. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES 

 

I – DO MUNICÍPIO: 

a) Transferir os recursos financeiros para execução deste Termo de Colaboração, de 

acordo com o Plano de Trabalho aprovado, observada a disponibilidade financeira e as 

normas legais pertinentes; 

b) A execução do presente Termo de Colaboração será acompanhada por representante do 

MUNICÍPIO, que anotará em registro próprio toda a ocorrência relacionada à 

execução do objeto, adotando as medidas necessárias à regularização das falhas 

observadas; 

c) Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, o qual será 

submetido à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 

independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida 

pela OSC, de acordo com o estabelecido no artigo 59, da Lei Federal nº 13.019/2014; 

d) Providenciar a publicação deste instrumento no prazo e na forma da Lei, às suas 

expensas; 



 

 

e) O MUNICÍPIO realizará sempre que possível, 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 

orientação e no ajuste das atividades definidas; 

f) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto no caso de 

paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade. 

g) Efetuar a administração, por pessoa responsável, do aeroporto. 

 

II – DA OSC: 

a) Na execução do presente Termo de Colaboração, cumprir e fazer cumprir as 

determinações emanadas pelo MUNICÍPIO; 

b) Declarar não ter como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade de administração pública da mesma esfera 

governamental na qual será celebrado o termo de colaboração estendendo-se a 

vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

c) Comprovar a ausência das vedações impostas pelo artigo 39, da Lei Federal nº 

13.019/2014; 

d) Iniciar a execução do objeto do Termo de Colaboração, expresso no Plano de Trabalho 

em 30 (trinta) dias, após o recebimento dos recursos; 

e) Não utilizar os recursos recebidos do MUNICÍPIO, inclusive os rendimentos da 

aplicação no mercado financeiro, em finalidade diversa da estabelecida neste 

instrumento, ainda que em caráter de emergência; 

f) Promover as aquisições constantes do Plano de Trabalho aprovado, observando os 

princípios inerentes à utilização de valores e bens públicos, entre os quais o da 

legalidade, da legitimidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da 

eficiência e da eficácia, de acordo com o artigo 5º da Lei Federal nº 13.019/2014; 

g) O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser comprovado mediante prévia 

pesquisa de preços junto a, no mínimo, 3 (três) fornecedores do ramo do bem ou 

serviço a ser adquirido, sob pena de responsabilidade pelos atos de gestão 

antieconômica; 

h) Os orçamentos deverão estar datados e discriminados de maneira que permitam 

comprovar que foi assegurada a isonomia dos interessados para fornecer o bem ou o 

serviço cotado; 

i) A comprovação das despesas efetuadas se dará por notas fiscais e demais documentos 

comprobatórios, revestidos das formalidades legais, os quais deverão conter, além da 

descrição do bem ou do serviço adquirido, expressa menção ao número do Termo de 

Colaboração, seguido do ano; 

j) O documento emitido deve ser legível, sem rasuras, e constar certificação do 

responsável pelo recebimento das mercadorias ou serviços prestados; 

k) Apresentar relatórios em instrumentos indicados pelo MUNICÍPIO de execução 

físico-financeira deste Termo, compatível com a liberação dos recursos transferidos, 

assim como relatórios técnicos quantitativos e qualificativos sobre a execução do 

objeto sempre que solicitado e na forma exigida; 

l) Responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de 

investimento e de pessoal; 



 

 

m) 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 MUNICÍPIO, nos 

termos do artigo 11 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

n) Identificar os equipamentos/materiais permanentes adquiridos conforme o Plano de 

Trabalho, com plaqueta contendo o seguinte texto: MUNICÍPIO/Edital nº 002/2017; 

o) Observar a normatização referente ao objeto do Termo de Colaboração, bem como 

participar das capacitações e eventos promovidos pelo MUNICÍPIO; 

p) Responsabilizar-se exclusivamente, pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste 

instrumento, não implicando a responsabilidade solidária ou subsidiária da 

Administração Pública a inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os 

ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução; 

q) Dar livre acesso aos agentes da Administração Pública, do controle interno e do 

Tribunal de Contas aos documentos e às informações relacionadas a esta parceria, bem 

como aos locais de execução do objeto. 

r) Agir de acordo com as orientações repassadas pelo município, através do Gestor do 

aeroporto.  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 

 

Os recursos para a execução do objeto deste Termo de Colaboração, no montante de R$ xx 

(xx), serão alocados conforme o Plano de Trabalho aprovado, obedecendo a seguinte 

distribuição: 

 

I – RECURSOS DO MUNICÍPIO: 

 

O valor de R$ xx (xx), correrá à conta do orçamento do MUNICÍPIO: 

 

Ação: XXXXX 

Referência: XXXX 

Modalidade de Aplicação: XXXXX 

Vínculo: XXXXX 

 

E será repassado conforme cronograma abaixo: 

 

PARCELAS VALOR Liberação 

   

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Os recursos transferidos deverão ser obrigatoriamente 

depositados em instituição bancária oficial. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os recursos depositados e mantidos na conta bancária específica 

deste instrumento, enquanto não empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente 

aplicados   em caderneta de poupança. 

 



 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A movimentação dos recursos será realizada mediante 

transferência eletrônica, sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de 

depósito em sua conta bancária. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: A OSC, deverá realizar os pagamentos dos fornecedores e 

prestadores de serviços mediante transferência eletrônica. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Quando demonstrada a impossibilidade física de pagamento 

mediante transferência eletrônica, no âmbito desta Parceria, poderá ser realizado pagamento 

em espécie. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: Os rendimentos dos ativos financeiros serão aplicados no objeto 

desta Parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os 

recursos transferidos nesta Parceria. 

 

PARÁGRAFO SÉTIMO: A liberação dos recursos financeiros da parcela citada ficará 

condicionada a apresentação das certidões exigidas na legislação em vigor. 

 

PARÁGRAFO OITAVO: Quaisquer documentos que venham a ser exigidos por legislação 

específica como condições para recebimento de recursos públicos passarão automaticamente a 

fazer parte do rol desta Cláusula. 

 

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA 

 

O prazo de vigência deste Instrumento será de 12 (doze) meses contados a partir da sua da 

publicação. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação 

da OSC, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao MUNICÍPIO em, no 

mínimo trinta dias antes do termo inicialmente previsto. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A prorrogação de prazo de vigência será de Ofício, no caso de 

atraso na liberação de recursos financeiros, por parte do MUNICÍPIO, limitado ao exato 

período do atraso verificado. 

 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático da parceria com a 

OSC para demonstração de resultados, que conterá elementos que permitam verificar, sob os 

aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o alcance com os resultados 

previstos. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As fases de apresentação das contas pela organização da 

sociedade civil e de análise e manifestação conclusiva das contas, iniciam-se 

concomitantemente com a liberação da parcela dos recursos financeiros e terminam com a 



 

 

avaliação final das contas e demonstração de resultados. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Os dados serão informados mensalmente, independente da 

realização de repasses ou despesas e, em todos os meses deverão haver envio de informações 

ao Tribunal pelo MUNICÍPIO; 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A OSC deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada 

exercício, para fins de monitoramento do cumprimento das metas. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: O prazo final para o envio da prestação de contas será de 90 

(noventa) dias para a OSC e de 150 (sessenta e cinquenta) dias para o MUNICÍPIO, contados 

do encerramento da Parceria, ou no final de cada exercício, nos termos da Lei Federal nº 

13.019/14. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: No caso de o encerramento do prazo mencionado no Parágrafo 

Quarto recair em feriado ou final de semana, o mesmo ficará automaticamente para o primeiro 

dia útil subsequente. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: O MUNICÍPIO, ao final da transferência encaminhará a Prestação de 

Contas ao Tribunal de Contas. 

 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

Em cumprimento do disposto na alínea "h", do artigo 35, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, a Comissão designada por Decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, 

realizará o monitoramento e avaliação da presente parceria. 

 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO GESTOR DA PARCERIA 

 

Em cumprimento do disposto na alínea "g" do artigo 35, da Lei Federal nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, o Gestor da presente parceria será designado por Decreto do Chefe do Poder 

Executivo. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - O Gestor da Parceria utilizará para o monitoramento e avaliação, os 

relatórios emitidos pela Organização da Sociedade Civil e de visitas técnicas realizadas “in 

loco” 

 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

 

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 SEDS no prazo improrrogável de 30 (trinta dias), sob pena de 

imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela 

autoridade superior. 



 

 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A OSC deverá, ainda, restituir o MUNICÍPIO, o valor 

transferido, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido dos juros 

legais, na forma da legislação aplicável, nas seguintes hipóteses: I. Quando os recursos forem 

utilizados em finalidade diversa da estabelecida; II. Quando não for executado o objeto do 

Termo de Colaboração; III. Quando ocorrer qualquer fato do qual resulte prejuízo ao erário. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A OSC, ficará obrigada a recolher à conta do MUNICÍPIO o 

valor corrigido dos recursos recebidos, quando não comprovar a sua aplicação na consecução 

do objeto da Parceria. 

 

 

CLÁUSULA NONA - DA DESTINAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS 

 

Os bens adquiridos com recursos financeiros transferidos pelo presente instrumento, passarão 

a incorporar ao patrimônio da OSC, desde que a organização parceira assegure a continuidade 

das ações do projeto sem ônus para o MUNICÍPIO, conforme Plano de Trabalho previamente 

aprovado, assegure a continuidade do projeto de atendimento proposto inicialmente, e ainda 

serão gravados com cláusula de inalienabilidade, sendo que deverá formalizar promessa de 

transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção, nos termo 

da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - Não havendo interesse por parte da Organização da Sociedade Civil 

em assegurar a continuidade das ações do projeto, os bens remanescentes adquiridos com 

recursos desta Parceria, após a consecução do objeto, retornarão ao Patrimônio do 

MUNICÍPIO. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

 

O presente instrumento poderá ser rescindido por denúncia precedida de notificação no prazo 

mínimo de 60 (sessenta) dias, por desinteresse unilateral ou consensual, bem como, no caso 

de inadimplemento de quaisquer de suas Cláusulas, especialmente quando constatadas as 

seguintes situações: I. má execução ou inexecução da parceria; II. a verificação das 

circunstâncias que ensejam a instauração de tomada de contas especial. 

 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Ocorrendo a denúncia ou qualquer das hipóteses que implique 

em rescisão ficam os partícipes responsáveis pelas obrigações decorrentes no prazo em que 

tenha vigido este instrumento, creditando-lhes, igualmente, os benefícios adquiridos no 

mesmo período. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na ocorrência de rescisão, a organização da sociedade civil 

deverá quitar os débitos assumidos em razão da parceria, relativos ao período em que ela 

estava vigente. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Nos casos de má execução ou não execução do objeto da 

parceria pela organização da sociedade civil, o MUNICÍPIO, para assegurar o atendimento de 



 

 

serviços essenciais à população, poderá: I - retomar os bens públicos eventualmente cedidos 

para a execução do objeto desta parceria; II - assumir diretamente ou transferir a 

responsabilidade pela execução do objeto deste instrumento. 

 

PARÁGRAFO QUARTO: No caso de transferência da responsabilidade pela execução do 

restante do objeto da parceria, o MUNICÍPIO deverá convocar organização da sociedade civil 

participante do chamamento público realizado, desde que atendida a ordem de classificação e 

mantidas as mesmas condições do Termo de Colaboração celebrado com o primeiro 

classificado. 

 

PARÁGRAFO QUINTO: Na impossibilidade da convocação do que trata o parágrafo quarto 

ou na ausência de interesse das organizações da sociedade civil convocadas, o MUNICÍPIO 

assumirá diretamente a execução do objeto ou realizará novo chamamento. 

 

PARÁGRAFO SEXTO: A adoção das medidas de que tratam os parágrafos terceiro, quarto e 

quinto deverá ser autorizada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS VEDAÇÕES 

 

São vedadas despesas à conta dos recursos do presente Termo de Colaboração: I. Utilizar 

recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria. II. 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. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: É vedada a realização de pagamentos antecipados com recursos da 

parceria, sendo possível pagamentos em parcelas aos fornecedores de bens e prestadores de 

serviços contratados pelas organizações da sociedade civil. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES 

 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei 

Federal nº 13.019/2014, 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 

do Município de Rio do Sul pelo período de 02 (dois) anos; III. declaração de inidoneidade 

para participar em 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 pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 

base no inciso “II” desta Cláusula. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO: As sanções estabelecidas nos incisos “II” e “III” desta cláusula são de 

competência exclusiva do Município de Rio do Sul, conforme o caso, facultado 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 sua aplicação da penalidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 

 

Os partícipes, neste ato, elegem o Foro da Comarca de Rio do Sul, para dirimir as dúvidas 

decorrentes da execução da parceria.  

 

E, para firmeza do que foi pactuado, assinam este instrumento as testemunhas abaixo, para 

que surta seus jurídicos e legais efeitos. 

 

 

 

Rio do Sul (SC), ______ de ____________________ de 2022. 

 

 

 

 

___________________________________________ 

(Nome e cargo do representante legal da OSC) 
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