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EDITAL N° 022/2022  

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE  ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL COM 

O PROPÓSITO DE CELEBRAR PARCERIA QUE VISE À COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA 

INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NAC - NÚCLEO DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE, COM CONSEQUENTE FOMENTO À ARRECADAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO DE 

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM FOCO PREDOMINANTE NA IMPORTÂNCIA 

DA ADIMPLÊNCIA, ALÉM DA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DAS ASSOCIAÇÕES 

RURAIS DO MUNICÍPIO. 

 

O MUNICÍPIO DE IÚNA, por intermédio da Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças, com fulcro 

na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e no Decreto Municipal  nº 115/2021,  torna público 

o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de  organização social civil com o propósito 

de celebrar parceria que vise à cooperação técnica para instalação, manutenção e funcionamento do 

NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, com consequente fomento à arrecadação, 

implementação de programa de educação tributária, com foco predominante na importância da 

adimplência, além da promoção do desenvolvimento das associações rurais do município. 

 

 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a celebração de parceria 

do MUNICÍPIO DE IÚNA, por intermédio da Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças, com 

organização da sociedade civil (OSC), mediante formalização de termo de colaboração, para a 

consecução de finalidade de interesse público e recíproco, conforme condições estabelecidas neste 

Edital. 

  

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo 

Decreto nº 115/2021, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

1.3. Oportuno informar e mencionar que a sessão pública de abertura dos envelopes dar-se-á no dia 

26/04/2022, às 09 horas, na sala de reuniões de licitações, localizada no primeiro andar do edifício 

sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, nº 58, Centro, 

Iúna-ES, CEP 29.390-000. 
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2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

2.1. A parceria a que alude o item 1 deste edital terá por objeto a seleção de  organização social civil 

com o propósito de celebrar parceria que vise à cooperação técnica para instalação, manutenção e 

funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, com consequente fomento à 

arrecadação, implementação de programa de educação tributária, com foco predominante na 

importância da adimplência, além da promoção do desenvolvimento das associações rurais do 

município, conforme estabelecido neste Edital e seus anexos. 

 

 

3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

3.1. Poderão participar deste Chamamento Público as organizações da sociedade civil (OSCs), assim 

consideradas aquelas definidas pelo art. 2°, inciso I, alíneas "a" e "c", da Lei federal n° 13.019, de 2014 

(com a redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015): 

 

3.1.1. Entidade privada sem fins lucrativos 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: 

 

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

de reserva; 

 

b) 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. 

 

3.2. Para participar deste Chamamento Público a OSC deverá declarar, conforme modelos 

constantes dos Anexos III e IV do termo de referência: 

 

a) que está ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital e que se responsabiliza pela 

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção; 
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b) que dispõe de instalações e condições materiais para o desenvolvimento das atividades previstas na 

parceria. 

 

3.2.1. Tais documentos (declarações) deverão ser apresentados junto com o plano de trabalho – 

envelope único). 

 

3.2.2. Caso a OSC não traga consigo as declarações previamente redigida, poderá firmá-la na sessão, 

perante a Comissão de Seleção. 

 

 

4. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

 

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

parceria, assim como a verificação da não ocorrência de impedimento para a formalização do termo 

de colaboração (arts. 33, 34 e 39 da Lei federal n° 13.019, de 2014), ocorre posteriormente à etapa 

de julgamento das propostas, e será exigível            apenas da OSC mais bem classificada, nos termos do 

sobredito diploma legal. 

 

4.2. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

 

4.2.1. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

 

4.2.1.1. Publicado o edital no Diário Oficial do Estado, o mesmo será divulgado no sítio eletrônico da 

Prefeitura Municipal de Iúna, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para o 

encerramento do prazo para a apresentação das propostas, assim como todas as publicações e 

intimações, inclusive para fins de recursos administrativos, nos termos do artigo 26 da Lei federal nº 

13.019, de 2014. 

 

4.2.2. Etapa 2: Envio das propostas pelas organizações da sociedade civil: 

 

4.2.2.1. As propostas deverão ser apresentadas pelas OSCs na data e horário agendados para a 

realização da Sessão Pública; 

 

4.2.2.1.1. Data da Realização da Sessão Pública: 26/04/2022 

Horário da Realização da Sessão Pública: 09 horas 
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Local da Realização da Sessão Pública: Sala de reuniões de licitações, localizada no primeiro andar do 

edifício sede da Prefeitura Municipal, situada na Rua Desembargador Epaminondas do Amaral, nº 58, 

Centro, Iúna-ES, CEP 29.390-000; 

 

4.2.2.2. A documentação necessária ao Plano de Trabalho deverá ser apresentada em envelope único, 

lacrado e indevassável, conforme seguem: 

 

 

Identificação da Organização da Sociedade Civil: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Prefeitura Municipal de Iúna 
Edital Nº 022/2022 

PLANO DE TRABALHO 
 

 

 

4.2.2.2.1. Consta no item 09 deste edital, a relação necessária ao plano de trabalho. 

 

4.2.2.3. Os documentos descritos no item 4.2.2.2.1. deste Edital, deverão ser apresentados da seguinte 

forma: 

 

4.2.2.3.1. Ressalvados os documentos a serem elaborados e firmados pelo próprio licitante, todos os 

demais necessários à participação no certame podem ser apresentados em versão original, por cópia 

autenticada por tabelião de notas, publicação em Órgão de Imprensa Oficial ou, ainda, por cópia 

simples, a ser autenticada por servidor da Administração mediante apresentação do original para 

conferência, desde que seja solicitada até o último dia útil antes da abertura dos envelopes. 

4.2.2.3.2. Somente será aceito documento original, cópia autenticada ou documento extraído de sítio 

eletrônico legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da comissão. 

 

4.2.2.3.3. Será aceito documento assinado digitalmente com certificado digital, devendo a assinatura 

ser criptografada de forma a permitir a confirmação da sua validade e autenticidade durante a sessão 

de julgamento (código para verificação). 
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4.2.2.3.4. Caso a assinatura digital não permita a conferência on-line via código de verificação, será 

admitida a entrega em mídia digital (CD ou pendrive), do arquivo devidamente assinado 

eletronicamente, com o objetivo de confirmar a autenticidade da assinatura durante a sessão de 

julgamento. 

 

4.2.2.3.5. A aceitação de documentos oriundos de sítio eletrônico fica condicionada à possibilidade de 

verificação de sua autenticidade por meio eletrônico. 

 

4.2.2.3.6. Após o prazo limite para apresentação do plano de trabalho, nenhum outro será recebido, 

assim como não serão feitos adendos ou esclarecimentos que não forem  explicita e formalmente 

solicitados pela Administração. 

 

4.2.3. Etapa 3: Etapa de avaliação pela Comissão de Seleção. 

 

4.2.3.1. As aberturas dos envelopes serão realizadas em sessão pública pela Comissão de  Seleção de 

Chamamento Público. 

 

4.2.3.2. Da Avaliação de planos de trabalho pela Comissão de Seleção deste Chamamento                Público: 

 

4.2.3.2.1. A Comissão de Seleção, constituída em conformidade com o inciso X do art. 2º da Lei Federal 

nº 13.019/2014 e designada pela Portaria nº 095/2022, abrirá os envelopes contendo o Plano de 

Trabalho para que os membros da Comissão possam examinar, rubricar e deliberar sobre a(s) 

aceitabilidade(s); 

 

4.2.3.2.2. A Comissão de Seleção poderá suspender a sessão sempre que julgar necessária          para analisar 

os documentos objetivando confirmar informações prestadas e sempre que julgar pertinente para 

apreciar e deliberar sobre os recursos interpostos em quaisquer das fases deste Chamamento Público; 

 

4.2.3.2.3. Após os exames das documentações apresentadas deverá a Comissão de Seleção apresentar 

sua decisão sobre a(s) classificações e habilitação(ões) da(s) participante(s) e consultá-la(s) sobre a 

interposição de recursos, considerando prazo previsto neste instrumento para esse fim; 

 

4.2.3.2.4. Serão desclassificadas e inabilitada(s) as entidades cuja documentação não               satisfaça ou 

demonstre o atendimento das exigências estabelecidas neste Chamamento Público; 
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4.2.3.2.5. Transcorrido o prazo sem interposição de recursos e/ou havendo expressa desistência do(s) 

participante(s) ou após julgamento dos recursos interpostos em quaisquer das fases, proceder-se-á 

competente homologação deste Chamamento Público; 

 

4.2.3.3. Dos Critério de Avaliação/ Julgamento e Classificação dos   Plano de Trabalho: 

 

4.2.3.3.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará os            

planos de trabalho apresentados pelas OSCs concorrentes. A análise e julgamento de cada plano será 

realizado individualmente, pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer 

seu julgamento. 

 

4.2.3.3.2. Os planos deverão conter informações conforme termo de referência, anexo 01 deste edital 

(item 9). 

 

4.2.3.3.3. A avaliação e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados 

no termo de referência, anexo 01 deste edital (item 9); 

 

4.2.4. Etapa 4: Divulgação do Resultado Preliminar. 

 

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

sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Iúna: www.iuna.es.gov.br, assim como enviará para os e-

mails das participantes. 

 

 

5. PLANO DE TRABALHO – ENVELOPE ÚNICO 

 

5.1. O Plano de Trabalho deverá observar as especificações e as condições estabelecidas item 9 do 

Termo de Referência – Anexo I do presente edital, bem como as disposições estabelecidas nos arts. 

22 e 46 da Lei Federal nº 13.019/2014; 

 

5.1.1. Os planos deverão conter informações que atendam aos critérios estabelecidos item 9 do Termo 

de Referência – Anexo I do presente edital. 

 

5.2. Os documentos deverão ser apresentados em única via, em papel timbrado da Organização da 

Sociedade Civil (se possível), redigido em língua portuguesa e com clareza, todas as folhas deverão ser 
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rubricadas e ao final subscrita pelo representante legal da proponente; 

 

5.3. Os proponentes são responsáveis pela veracidade das informações prestadas, arcando com as 

consequências de eventuais erros no preenchimento e no envio de documentos, isentando a Prefeitura 

Municipal de Iúna de qualquer responsabilidade; 

 

5.4. A apresentação do plano implicará a proponente o conhecimento e a tácita aceitação das normas 

e condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar desconhecimento e só 

será efetivada após a sua entrega por meio físico, não caracterizando a habilitação da proponente, que 

se dará em fase específica; 

 

5.5. Quaisquer ônus relativos as despesas com cópias, correios e emissão de documentos, serão de 

exclusiva responsabilidade da Organização da Sociedade Civil proponente. 

 

5.6. Deverá ser apresentado junto com o plano de trabalho, as declarações do item 3.2. 

 

 

6. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

 

6.1. A relação dos documentos necessário a habilitação estão estabelecidos no Decreto Municipal nº 

115/2021, como segue abaixo: 

 

 Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 

33 da Lei nº 13.019, de 2014; 

 

 Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico 

oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 

dois anos com cadastro ativo; 

 

 Comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, 

sem prejuízo de outros:  

a) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos 

internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;  

b) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  
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c) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela Organização 

de Sociedade Civil ou a respeito dela;  

d) Currículos profissionais de integrantes da Organização de Sociedade Civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;  

e) Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou 

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

instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas 

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

f) Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela Organização de Sociedade Civil;  

 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão Negativa de Débitos Relativos a 

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União) – Certidão Conjunta PGFN e RFB; 

  

 Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

 Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

 

 Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;  

 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

 

 Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o estatuto, 

com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

 

 cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço por 

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

 

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

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

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

  

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

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

adquirir com recursos da parceria; 
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 Declaração do representante legal da organização da sociedade civil de que : 

 

I - não há, em seu quadro de dirigentes:  

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal; e  

b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 

pessoas mencionadas na alínea “a” deste inciso;  

 

II - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica, inclusive as acumulações legais, 

e na lei de diretrizes orçamentárias; e  

 

III - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:  

 

a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal;  

 

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e  

 

c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o 

patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de 

crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

 

6.2. A apresentação dos documentos de habilitação e regularidade, serão no momento da 

celebração da parceria (assinatura do termo de colaboração). 

 

6.3. A Administração concede à OSC selecionada, o prazo de 15 (quinze) dias corridos para a 

apresentação dos documentos de habilitação e regularidade.  
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6.4. Ficará a cargo do Setor de Contratos a verificação dos documentos apresentados, atestando 

estarem preenchidos todos os requisitos legais necessários. 

 

6.5. De igual modo deve ser procedido pelo Setor de Contratos a análise de eventuais causas impeditivas 

para a celebração da parceria.  

 

6.6. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou se constate evento que 

impeça a celebração ou, ainda, quando certidões em nome da proponente estiverem com prazo de 

vigência expirado e novas não estiverem disponíveis eletronicamente, a organização da sociedade civil 

será comunicada do fato e  convocada a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias 

corridos, sob pena de             não celebração da parceria. 

 

6.7. Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação, a OSC selecionada não atender 

às exigências previstas no edital, a mesma será desclassificada           e a imediatamente mais bem 

classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração da parceria nos termos do plano apresentado 

por aquela. Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, seus documentos serão examinados pelo 

Setor de Contratos, a fim de  se verificar o atendimento dos requisitos necessários à formalização do 

termo de colaboração. Esse procedimento poderá ser repetido sucessivamente, obedecida a ordem de 

classificação. 

 

 

7. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

7.1. Após a verificação dos requisitos para celebração da parceria, seguida da abertura de prazo para 

interposição de recursos,  será divulgado, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Iúna, 

www.iuna.es.gov.br, assim como será enviado para os e-mails das participantes, o resultado do 

Chamamento Público, apontando- se a OSC selecionada para celebrar o termo de colaboração. 

 

7.2. Divulgado o resultado do Chamamento Público, as OSCs participantes do certame poderão interpor 

recurso, no prazo de 5 (cinco) dias contados da data de divulgação. 

 

7.3. A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 

 

http://www.iuna.es.gov.br/
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7.3.1. Será dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no Setor de Protocolo, situado na Sede da 

Prefeitura Municipal de Iúna, situada a Avenida Desembargador Epaminondas do Amaral, nº 58, Centro, 

Iúna/ES, Térreo. 

 

7.3.2. Trará o nome, qualificação e endereço da recorrente; 

 

7.3.3. Conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo. 

 

7.4. As recorrentes poderão obter cópia dos elementos de instrução que se mostrarem pertinentes à 

defesa de seus interesses arcando com os respectivos custos. 

 

7.5. Interposto recurso, será dada ciência da sua interposição às demais OSCs participantes do 

Chamamento Público, por meio do e-mail das participantes, concedendo-se o prazo de 5 (cinco) dias 

úteis para oferecimento de contrarrazões, a contar do encerramento do prazo recursal, contrarrazões 

essas a serem protocoladas no endereço indicado no item 7.3.1., deste Edital. 

 

7.6. 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 responsável pela condução do processo de 

seleção. 

 

7.7. Caso a Comissão de Seleção mantenha a sua decisão, os autos serão remetidos para autoridade 

competente para decisão final. 

 

7.8. Da decisão a que se refere o item acima, não caberá novo recurso. 

 

 

8. PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO, HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO CHAMAMENTO 

PÚBLICO E ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA. 

 

8.1. A celebração do termo de colaboração dependerá da adoção das providências previstas na 

legislação de regência, dentre elas a emissão do parecer técnico a que se refere o artigo 35, inciso V, 

da Lei federal nº 13.019, de 2014, a aprovação do Plano de Trabalho  por parte do Sr. Secretário da 

pasta, gestor do contrato/termo de colaboração, e da verificação da existência de recursos 

orçamentários e financeiros suficientes para fazer frente à despesa; 

 



 

 
Processo nº 0527/2022. Edital nº 022/2022 

 

  

   

 

 

   

 Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 3066 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

 

   

 

8.2. A OSC selecionada será, notificada por meio eletrônico, a comparecer, por  intermédio de seu 

representante legal, à sede da Prefeitura Municipal de Iúna, no prazo de sete dias corridos contado a 

partir da convocação para tal fim, paraa assinatura    do Termo de Colaboração. 

 

8.3. O prazo de que dispõe o interessado para assinar o Termo de Colaboração poderá ser prorrogado 

uma vez, por igual período, desde que assim pleiteado durante o transcurso do prazo original e haja 

exposição de motivo justo, aceito pela Administração por meio do gestor da contratação. 

 

8.4. O interessado convocado, caso prefira, dentro do prazo, poderá remeter à Administração o Termo 

de Colaboração devidamente assinado através de e-mail. 

 

8.5. Recebido o e-mail de encaminhamento do Termo de Colaboração assinado, a Administração o 

imprimirá e encaminhará à autoridade competente para assinatura. O Termo de Colaboração assim 

recebido será tratado como via original da contratação. 

 

8.6. Depois de assinado por ambas as partes, o Termo de Colaboração será publicado em resumo na 

imprensa oficial como condição de sua eficácia. 

 

 

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

 

9.1. A parceria a ser celebrada terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada por igual 

período, mediante termo de aditamento. 

 

9.2. Assinado o Termo de Colaboração, será providenciada a publicação do respectivo extrato no Diário 

Oficial do Estado, observando-se, de outra parte, o disposto no artigo 10 e no parágrafo único do artigo 

11 da Lei federal nº 13.019, de 2014. 

 

 

10. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA E VALOR DE REFERÊNCIA PARA A  REALIZAÇÃO DO 

OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

10.1. Os créditos necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são provenientes da 

dotação orçamentária nº 060001.2060600072.120.33504300000 – Ficha 111. 
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10.2. Será repassado para a entidade o valor de total de R$421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil 

reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$35.083,33 (trinta e cinco mil e oitenta e três reais 

e trinta e três centavos).  

 

10.3. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da 

parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação de regência, em especial o 

disposto nos incisos XIX e XX do art. 42 e nos artigos. 45 e 46 da Lei n° 13.019, de 2014. 

 

10.4. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 

administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos 

do art. 52 da Lei federal n° 13.019, de 2014. 

 

 

11. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 Os pedidos de esclarecimento e consultas podem ser formulados até dois dias úteis anteriores à 

data de abertura do referido chamamento público e deverão ser encaminhados por meio eletrônico 

(licitacao@iuna.es.gov.br), telefone (28-3454-4754) ou, ainda, ser feitos pessoalmente junto a 

Comissão de Seleção, em dias úteis, das 08h às 11h e de 13h às 17h. 

 

11.2. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará divulgação pela 

mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo  inicialmente estabelecido somente 

quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

 

11.3. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela Prefeitura 

Municipal de Iúna observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública. 

 

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

documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. 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. A par disso, caso 

a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo 
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à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o  art. 73 da 

Lei n° 13.019, de 2014. 

 

11.5. 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 Municipal. 

 

11.6. Qualquer um do povo poderá, até o segundo dia útil anterior à data marcada para a realização do 

julgamento, impugnar o presente Edital, para o que deverá trazer toda a argumentação e documentos 

necessários para seu adequado processamento. 

 

11.8. O conhecimento da impugnação está condicionado ao preenchimento dos mesmos critérios 

previstos para os recursos (item 7 deste edital). 

 

11.6. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

11.6.1. Anexo 1 - Termo de Referência; 

11.6.1.1. Anexo 1 - I – Modelo de relatório de fiscalização; 

11.6.1.2. Anexo 1 – II – Modelo de notificação; 

11.6.1.3. Anexo 1 – III – Modelo de declaração de ciência e concordância; 

11.6.1.4. Anexo 1 – IV – Modelo de declaração sobre instalações e condições materiais. 

11.6.2. Anexo 2 – Modelo do termo de colaboração. 

 

Iúna / ES, 21 de março de 2022. 

 

 

 

 

Jacson Castro da Silva 
Membro da Comissão de Seleção 

 

 

Eliete Rosa Silveira Silvério 
Membro da Comissão de Seleção 

 

 

 

 
Vinício Rodrigues Lobato 

Membro da Comissão de Seleção 

 

 
Leonardo Sales de Castro 

Membro da Comissão de Seleção 
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ANEXO 1 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL  

 

1.1. O MUNICÍPIO DE IÚNA, por intermédio da Secretaria de Gestão Planejamento e Finanças, com 

esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, torna público o presente Edital de Chamamento Público 

visando à seleção de  organização social civil com o propósito de celebrar parceria que vise à cooperação 

técnica para instalação, manutenção e funcionamento do NAC - Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, 

com consequente fomento à arrecadação, implementação de programa de educação tributária, com 

foco predominante na importância da adimplência, além da promoção do desenvolvimento das 

associações rurais do município. 

 

1.2. A seleção da entidade visa o auxílio ao produtor rural, para atualização e emissão de notas do talão 

de produtor rural; o auxílio t0écnico, jurídico e contábil às associações de produtores rurais; aos 

produtores rurais; e a educação continuada, acerca da arrecadação tributária.  

 

1.3. Na presente proposta o Município de Iúna repassará o valor necessário para realização de 

investimentos no local onde funcionará o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, bem como valores 

mensais para sua manutenção, incluindo os recursos humanos, encargos trabalhistas e honorários 

profissionais, para suporte às associações, e aos produtores rurais.  

 

1.4. Após devidamente instaurado o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte, o Município cederá os 

servidores do referido órgão para a entidade para lá realizarem o atendimento ao contribuinte.  

 

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Município de Iúna possui uma 

população estimada para o corrente ano de 29.417 pessoas, sendo a maior parte moradores da zona 

rural e consequentemente desenvolvedores de atividades rurais.1 

 

                                                           
1 https://cidades.ibge.gov.br/brasil/es/iuna/panorama 
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2.2. Ainda de acordo com a mesma fonte 91% das receitas são oriundas de fonte externa. Além disso, 

o Município é o maior produtor de café arábica do Estado e o nono do Brasil.  

 

2.3. Este dado demonstra que apesar de sua produção agrícola pastoril o Município sofre a sonegação 

dos tributos que deveriam ser recolhidos pelos profissionais que se dedicam à atividade do campo, entre 

outros.  

 

2.4. A localização do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte em local que seja de fácil acesso e que 

tenha maior contato com os trabalhadores e produtores rurais facilitará a emissão de talão, notas e 

atualização do cadastro de produtos agrícolas.   

 

2.5. Realizar-se-á a arrecadação do tributo direto no local onde os contribuintes vão para emissão de 

notas.  

 

2.6. Realizar-se-á educação continuada acerca da arrecadação, bem como esclarecimento de sua 

necessidade, eis que seu público em diversos casos desconhece a necessidade da arrecadação fiscal.  

 

2.7. Promover-se-á a estruturação das associações civis da zona rural existentes no município, por meio 

de suporte técnico, jurídico e contábil.  

 

2.8. A entidade deverá fornecer suporte técnico, jurídico e contábil para as associações rurais do 

Município de Iúna, bem como produtores rurais. Uma vez estruturadas as associações poderão 

profissionalizar a atividade rural, de forma que o Município aumente sua produção e consequentemente 

a arrecadação.  

 

 

3. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

3.1. O termo de colaboração realizar-se-á com fulcro nos dispositivos legais abaixo citados.  

● Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993; 

● Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014; 

● Lei Municipal nº 2.123, de 28 de fevereiro de 2008;  

● Decreto Municipal nº 009, de 22 de fevereiro de 2017. 
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3.2. Bem como, demais normas de direito público aplicáveis e pelas regras previstas no Edital e 

respectivos anexos, que o integram. 

 

3.3. Os atos convocatórios deverão ser publicados de forma resumida (extrato), contendo a indicação 

do local onde os interessados poderão obter o texto integral do Edital e todas as informações sobre a 

licitação.   

 

3.4. Na contagem dos prazos será excluído o dia do início e incluirá o do vencimento, e considerará 

apenas os dias de expediente do órgão licitante, nos termos do art. 110 da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

 

4. DO CHAMAMENTO PÚBLICO E DOS REQUISÍTOS MÍNIMOS 

 

4.1. Procedimento destinado a selecionar organização da sociedade civil para firmar parceria por meio 

de termo de colaboração ou de fomento, no qual se garanta a observância dos princípios da isonomia, 

da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 

correlatos. 

 

 

5. DOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS 

 

5.1. Para a celebração a entidade da sociedade civil deverá comprovar:  

 

5.1.1. Dados e informações da organização da sociedade civil e, se for o caso, do interveniente; 

 

5.1.2. Dados da proposta: descrição e especificação completa do projeto a ser executado e a população 

beneficiada diretamente; 

 

5.1.3. Justificativa para a celebração completa do objeto a ser executado, contendo a descrição 

completa do objeto a ser executado e a população beneficiada diretamente; 

 

5.1.4. Cópia do estatuto e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da 

Lei nº 13.019, de 2014; 
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5.1.5. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio 

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

Sociedade Civil existe há, no mínimo, dois anos com cadastro ativo; 

 

5.1.6. Comprovantes de experiência prévia na realização da parceria ou de objeto de natureza 

semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem 

prejuízo de outros:  

 

5.1.6.1. Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;  

 

5.1.6.2. Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  

 

5.1.6.3. Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 

Organização de Sociedade Civil ou a respeito dela;  

 

5.1.6.4. Currículos profissionais de integrantes da Organização de Sociedade Civil, sejam dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros;  

 

5.1.6.5. Declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades 

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

instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas 

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

 

5.1.6.6. Prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela Organização de Sociedade Civil;  

 

5.1.7. Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal/INSS (Certidão Negativa de Débitos Relativos 

a Tributários Federais e à Dívida Ativa da União) – Certidão Conjunta PGFN e RFB; 

  

5.1.8. Certidão de Regularidade com a Fazenda Estadual; 

 

5.1.9. Certidão de Regularidade com a Fazenda Municipal; 

 

5.1.10. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;  
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5.1.11. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

 

5.1.12. Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme o 

estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira 

de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

 

5.1.13. cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 

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

 

5.1.14. declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a existência de 

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

com recursos da parceria; 

 

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

 

5.2.1. Possuem em seus quadros de dirigentes: membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente 

de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal; e cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.  

 

5.2.2. Tenha contrato de prestação de serviços com servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública 

Municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica, inclusive as acumulações legais, e na 

lei de diretrizes orçamentárias. 

 

5.3. Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:  

 

5.3.1. Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração 

Pública Municipal;  

 

5.3.2. Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e  
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5.3.3. Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o 

patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de 

crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

 

 

6. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA 

 

6.1. Após seleção pela Autoridade competente, realizar-se-á de Termo de Colaboração, a ser firmada 

entre a entidade e o Município de Iúna; 

 

6.2. O prazo de vigência do Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, contados a partir da 

publicação resumida de seu instrumento na imprensa oficial do Estado. 

 

 

7. SERVIÇOS E ESPECIFICAÇÕES  

 

7.1. A proponente deverá disponibilizar uma sala de amplo acesso com o mínimo de 70,00 m² (setenta 

metros quadrados), condicionador de ar para que permaneça sempre em temperatura ambiente e com 

acessibilidade a pessoas com deficiência.   

 

7.2. Com os valores repassados a entidade deverá realizar os investimentos físicos necessários para o 

funcionamento do serviço, bem como custear as despesas mensais.  

 

7.3. A entidade deverá acolher os contribuintes, facilitando o acesso ao Núcleo de Atendimento ao 

Contribuinte para recolhimento de tributo, bem como realizar educação continuada acerca do que são 

os tributos municipais, a importância de seu recolhimento, as sanções que podem advir de sua 

sonegação e a forma de recolhimento.  

 

7.4. A entidade deverá prestar suporte técnico, jurídico e contábil às associações rurais no Município 

existentes e ainda, ter contato direto e diário com o trabalhador da zona rural.  
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LOTE 01 

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS E OUTRAS 

ITEM DESCRIÇÃO UND QNT 

01 Alocação do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte a fim de 

fomentar a arrecadação tributária e prestar suporte técnico, 

jurídico e contábil às associações civis rurais existentes dentro 

do Município de Iúna, e produtores rurais. 

mês 12 

 

 

8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

8.1. A seleção realizar-se-á pelos técnicos da Secretaria Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças.  

 

8.2. A comissão será composta por quatro servidores pertencentes à Secretaria Municipal de Gestão, 

Planejamento e Finanças, a qual será nomeada por meio de portaria. 

 

8.3. A comissão será composta pelos seguintes servidores: Jacson Castro da Silva, matrícula nº 018988; 

Eliete rosa Silveira Silvério, matrícula nº 303584; Vinício Rodrigues Lobato, matrícula nº 309161; 

Leonardo Sales de Castro, matrícula nº 303619. 

 

8.4. Deverá se declarar impedido o membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 

5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, 

conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no 

processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 

2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016). 

 

8.5. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 

processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 

divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do 

Decreto nº 8.726/2016). 
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8.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 

especialista que não seja membro deste colegiado. 

 

8.7. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade 

das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas 

e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade 

e da transparência. 

 

 

9. DOS CRITÉRIO DE SELEÇÃO  

 

9.1. Será selecionada a entidade da sociedade civil que atenda os seguintes critérios: 

 

9.1.1. Estar constituída há mais de dois anos e comprovar que o público alvo de atendimento seja o 

trabalhador da zona rural.  

 

9.1.2. Mantenha contato direto com as associações civis rurais que tenham por finalidade o fomento da 

atividade agrícola.  

 

9.1.3. Possuir espaço físico de mínimo de 70,00 m² (setenta metros quadrados), e com acessibilidade, 

capaz de receber os investimentos dessa parceria.  

 

9.1.4. Ser capaz de contratar 1 advogado, 1 supervisor administrativo, 3 auxiliares de escritório, 2 

agentes administrativos, 1 auxiliar administrativo, com os valores que serão repassados mensalmente.  

 

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

apresentados no quadro a seguir: 

 

Critérios de julgamento Nota máxima Pontos  Critério de Pontuação 

Atender trabalhadores da zona rural, 

prestando-lhe diversos auxílios e 

consultoria, tais como orientação à 

abertura de processos previdenciários, 

 

 

 

 

 

 

 

(2,0) 

- Grau pleno de atendimento 

(4,0 pontos) 

 

- Grau satisfatório de 
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confecção de minutas de contratos de 

parceria agrícola, orientação acerca da 

emissão de talão de produtor rural, 

emissão de notas de guias de produtos 

agrícolas, o qual deverá ser comprovado 

por meio do contrato social, e/ou 

estatuto e/ou documento equivalente.  

4,00 (1,0) 

(0,0) 

atendimento (2,0 pontos) 

 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório 

(0,0). 

 

Manter contato e parceria com 

Associações Civis rurais, prestando-lhe 

orientação jurídica e contábil para sua 

estruturação e pleno funcionamento, 

devendo ser aceito como prova 

contratos que foram celebrados entre o 

ente e as associações ou outro 

documento que comprove já ter o ente 

realizado este tipo de serviço. 

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

(2,0) 

(1,0) 

(0,0) 

- Grau pleno de atendimento 

(4,0 pontos) 

 

- Grau satisfatório de 

atendimento (2,0 pontos) 

 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório 

(0,0). 

 

Possuir capacidade de disponibilizar o 

espaço necessário, para acomodar o 

Núcleo de Atendimento ao Contribuinte 

e com o valor repassado a título de 

investimento adquirir todo insumo 

necessário, nos moldes deste termo e 

ser capaz de contratar os profissionais 

exigidos com o valor repassado a título 

de despesas mensais fixas, o qual 

deverá ser comprovado por meio de 

planta baixa das instalações e balanço 

patrimonial.  

 

 

 

 

4,00 

 

 

 

 

(2,0) 

(1,0) 

(0,0) 

- Grau pleno de atendimento 

(4,0 pontos) 

 

- Grau satisfatório de 

atendimento (2,0 pontos) 

 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório 

(0,0). 

 

 

9.1.6. Em caso de empate celebrar-se-á o Termo de Colaboração com a entidade estabelecida há mais 

tempo.  
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10. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

 

10.1. As despesas decorrentes deste certame correrão por conta das dotações orçamentárias fornecidas 

previamente pelo Setor de Contabilidade, conforme preceitua o disposto no Art. 7º e 14º da Lei Federal 

nº 8.666/93; 

Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 

[...] 

Art. 7º  As licitações para a execução de obras e para a prestação de serviços 

obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

[...] 

§2º  As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando: 

[...] 

III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o 

pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem 

executadas no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma; (grifo nosso). 

[...] 

Art. 14. Nenhuma compra será feita sem a adequada caracterização de seu 

objeto e indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento, 

sob pena de nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

(grifo nosso). 

 

 

11. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO TERMO DE PARCERIA (PRAZO DE EXECUÇÃO, LOCAL, 

CONDIÇÕES E PRAZO DE ACEITE) 

 

11.1. Efetuar a prestação de serviço no prazo e local indicados pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES, 

em estrita observância das especificações propostas. 

 

 

12. GESTÃO DE CONTRATO/TERMO 

 

12.1. A gestão do contrato/termo oriundo do presente processo, referente ao Lote 01 será de 

responsabilidade do Senhor Secretário Municipal de Gestão, Planejamento e Finanças.  
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GESTOR DO CONTRATO/TERMO - LOTE 01 

Matrícula Nome do servidor Situação 

308971 Waldrem Marcelo Oliveira Titular 

309161 Vinício Rodrigues Lobato Suplente 

 

 

13. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO/TERMO 

 

13.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração, que realizará o controle contínuo, de forma digital, dos serviços 

realizados, além de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do 

objeto, observadas as disposições do contrato/termo, sem o que não será permitido qualquer 

pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr/Sra XXXX, matrícula nº XXXX, nomeado por 

Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.  

 

13.2. O controle digital citado no item 13.1, será realizado em aplicativo específico, que será fornecido 

de forma gratuita pela administração. 

 

13.2.1. A contratada deverá informar um preposto, que receberá treinamento para utilização do 

aplicativo, que será realizado pela Secretaria de Planejamento. 

 

13.3. O uso do aplicativo, será obrigatório para contratos de aquisição de materiais de construção, obras 

e de prestação de serviços de qualquer natureza e caberá a contratada a inserção de dados no 

aplicativo;  

 

13.3.1. Para os casos de aquisição de mercadorias e produtos, o uso do aplicativo será inserido de 

forma progressiva, mediante demanda do Setor de Planejamento, a critério da Administração Municipal. 

 

13.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do contratado por qualquer irregularidade. 
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14. DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

14.1. Não poderá a entidade ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto do Contrato/termo, 

exceto no que concerne ao suporte jurídico e contábil.   

 

 

15. DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

 

15.1. Constituem obrigações do Município de Iúna. 

 

15.1.1. Fornecer à ENTIDADE as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto 

do termo de colaboração, inclusive, documentos de administrações anteriores, para resoluções de 

pendências nos sistemas/programas; 

 

15.1.2. Repassar mensalmente o valor de R$35.083,33 (trinta e cinco mil oitenta e três reais e trinta e 

três centavos) para fins de custeio mensal. 

 

15.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o previsto no Termo de 

Colaboração, justificando as razões da recusa; 

 

15.1.4. Notificar a ENTIDADE, fixando-lhe prazo, para corrigir irregularidades encontradas na execução 

do termo de colaboração, conforme Anexo II - MODELO DE NOTIFICAÇÃO; 

 

15.1.5. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Termo de Colaboração; 

 

15.1.6. Permitir ao pessoal técnico da prestadora, devidamente identificado, livre acesso aos locais 

destinados à execução do objeto do Termo de Colaboração; 

 

15.1.7. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da entidade, suas obrigações contratuais que 

constituam pré-requisitos para que esta cumpra suas próprias obrigações;  

 

15.1.8. Designar servidor para acompanhar a execução do do Termo de Colaboração;  
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15.1.9. Gerenciar o Termo de Colaboração até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de 

todas suas cláusulas na íntegra; 

 

15.1.10. Receber e atestar as faturas dos serviços prestados; 

 

15.2. Deveres e responsabilidades da ENTIDADE: 

 

15.2.1. Executar o objeto do Termo de Colaboração, nos prazos estipulados e de acordo com as 

especificações e condições previstas nele; 

 

15.2.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com estabelecido no 

Termo de Colaboração; 

 

15.2.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto do Termo de Colaboração;  

 

15.2.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto do Termo de 

Colaboração que afete o cumprimento das obrigações; 

 

15.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Gestão/Fiscalização durante a vigência do 

Termo de Colaboração e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado; 

 

15.2.6. Indenizar terceiros e/ou ao Município de Iúna/ES por todo e qualquer dano decorrente direta 

ou indiretamente da execução do presente Termo, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos; 

 

15.2.7. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem o Município de Iúna/ES direito de 

retenção sobre o pagamento devido à prestadora; 

 

15.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 

com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras 

obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto, exceto, as despesas que 

ocorrerem fora do Estado do Espírito Santo, para acompanhar representantes do Município e/ou para 

resolver questões específicas deste; 
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15.2.9. Manter, durante a vigência do Termo de Colaboração, de acordo com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no presente chamamento público; 

 

15.2.10. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

 

15.2.11. Executar o serviço na forma prevista no Termo de Colaboração; 

 

15.2.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pela 

fiscalização; 

 

15.2.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços; 

 

15.2.14. Manter durante toda a execução do termo de colaboração, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 

 

15.2.15. A Entidade deverá executar os serviços de acordo com as especificações do Termo de 

colaboração e atender às solicitações das Secretarias Gestoras para que o objeto contratual seja 

devidamente prestado. 

 

15.2.16. A entidade deverá prestar suporte técnico, jurídico e contábil às associações rurais no Município 

existentes e ainda, ter contato direto e diário com o trabalhador da zona rural. 

 

 

16. DO REPASSE, DAS CONDIÇÕES E PRAZOS 

 

16.1. Do Repasse 

 

16.1.1. Será repassado para a entidade o valor de total de R$421.000,00 (quatrocentos e vinte e um 

mil reais), dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$35.083,33 (trinta e cinco mil e oitenta e três 

reais e trinta e três centavos).  

 

16.1.2. A Entidade deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Iúna, relatório das atividades 

desenvolvidas, comprovante de pagamento dos recursos humanos, comprovantes de recolhimento das 

verbas trabalhista incidentes, tais como INSS, FGTS, IR (se houver), comprovante de pagamento dos 
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honorários jurídicos e contábeis, bem como outras mais que exigirem; comprovante de pagamento de 

água, energia, internet, limpeza e manutenção, quando houver.  

 

16.1.3. O pagamento será depositado na conta bancária da Entidade, após o ateste dos fiscais do termo 

de colaboração da Prefeitura Municipal de Iúna/ES; 

 

16.1.4. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES, identificando qualquer divergência na prestação de contas 

com a apresentação dos documentos acima exigidos, esta será devolvida à prestadora para a devida 

regularização; 

 

16.1.5. A devolução da prestação de contas não aprovada pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES, em 

nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a Entidade suspenda do objeto do Termo de 

Colaboração ou deixe de prestar o atendimento necessário;  

 

16.1.6. A prefeitura Municipal de Iúna/ES se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais 

débitos da Entidade, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra terceiros; 

 

16.1.7. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da 

Entidade;  

 

Repasse  Valor mensal Valor Total 

 R$35.083,33 R$421.000,00 

 

16.2. Prazo para pagamento 

 

16.2.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o recebimento do relatório de 

prestação de contas; 

 

16.2.2. Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, mediante a prestação dos serviços, no prazo 

de até 30 (trinta) dias após o recebimento do relatório de prestação de contas; 

 

16.2.3. Como condição para realização do pagamento, a Entidade deverá apresentar prova de 

regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho. 
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17. SANÇÕES E PENALIDADES 

 

17.1. Quando a execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei 

nº 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública Municipal poderá aplicar à 

organização da sociedade civil às seguintes sanções: 

 

17.1.1. Advertência; 

 

17.1.2. Suspensão temporária; e 

 

17.1.3. Declaração de inidoneidade. 

 

17.2. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de 

vista dos autos processuais. 

 

17.3. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 

praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação 

de penalidade mais grave. 

 

17.4. A sanção de suspensão será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas e não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 

considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as 

circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública 

Municipal. 

 

17.5. A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 

por prazo não superior a dois anos. 

 

17.6. A sanção de declaração de idoneidade impede a organização da sociedade civil de participar de 

chamemento público e celebrar parcerias ou contratos 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 autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da 
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sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorridos 

os prazos de dois anos da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade. 

 

17.7. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de 

competência exclusiva do Prefeito Municipal. 

 

17.8. Da decisão administrativa que aplicar as sanções constantes neste edital caberá recurso 

administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da decisão. 

 

17.9. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, 

a organização da sociedade civil deverá ser inscrita em banco de dados público enquanto perdurarem 

os efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

 

17.10. Prescrevem no prazo de cinco anos, as ações punitivas da Administração Pública Municipal 

destinadas a aplicar as sanções previstas neste termo, contado da data da apresentação da Prestação 

de Contas ou do fim do prazo de noventa dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de 

omissão no dever de prestar contas. 

 

17.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 

  

 

18. VIGÊNCIA 

 

18.1. O Termo de Colaboração vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no 

Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração Pública.  

 

 

19. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

19.1. Fica a Prefeitura Municipal de Iúna/ES isenta de qualquer ação civil, criminal, trabalhista, ou 

qualquer outra relativa ao Termo de Colaboração, ficando a Entidade responsável por tudo o que vier a 

ocorrer durante o período de duração;  

 

19.2. O Termo de Colaboração será publicado, em resumo, na Imprensa Oficial, correndo a despesa 

por conta da Prefeitura Municipal de Iúna/ES; 
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19.3. Aplica-se à execução do Termo de Colaboração, em especial aos casos omissos, a Lei n.º 

13.019/04 e suas alterações posteriores; 

 

19.4. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES dispõe de noventa (90) dias, contados da data do Chamamento, 

para convocar a entidade selecionada para assinar o Termo de Colaboração, sendo esse o prazo mínimo 

de validade da proposta; 

 

19.5. A Entidade terá um prazo máximo de 07 (sete) dias úteis para assinatura e devolução do Termo 

de Colaboração, contados da data de recebimento deste por e-mail ou qualquer outro meio; 

 

 

20. ANEXOS DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

20.1. São partes integrantes deste Termo os seguintes Anexos: 

 

20.1.1. Anexo I: Modelo de relatório de fiscalização; 

 

20.1.2. Anexo II: Modelo de notificação; 

 

20.1.3. Anexo III: Declaração de ciência e concordância; 

 

20.1.4. Anexo IV: Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO I 

MODELO DE RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 
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RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 

 

Empresa: [razão social] 

Processo nº: xxxx/xxxx 

Licitação nº: Chamamento Pùblico nº [n]/xxxx 

Termo de Colaboração nº: [n]/xxxx 

Vigência da Termo de 

Colaboração: 
[data inicial] a [data final] 

  

Nós,  [nome fiscal 1], [nome fiscal 2] e [nome fiscal 3] 

fiscais do Termo de Colaboração informado acima, declaramos que o(s) objeto(s) foram recebidos 

e homologados pelos fiscais em conjunto com o gestor do Termo, informamos ainda que todos os 

requisitos do edital referente a está contratação foram cumpridos e que a aceitação do objeto está 

ratificada. 

 
Local de Entrega: 

[citar os locais onde os produtos foram entregues] 

 
Os seguintes produtos foram entregues e homologados: 

ITEM DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

   

   

 

Nº da(s) Nota(s) Fiscal(is): 
[n] (R$ [valor]). 

 
Outras informações que comprovem a entrega ou prestação dos serviços: 

[opcional] 

 

Declaro, sob as penas da lei, que as informações acima são verdadeiras. 

Iúna/ES, [dia] de [mês] de [ano]. 

 

[nome fiscal 1] [nome fiscal 2] [nome fiscal 3] [gestor do Termo] 

Matricula nº: [n] Matricula nº: [n] Matricula nº: [n] Matricula nº: [n] 
Fiscal do Termo Fiscal do Termo Fiscal do Termo Secretário de XXXX 

 

(*) Trata-se de um modelo de referência, podendo ser aperfeiçoado durante a execução contratual. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO II 

MODELO NOTIFICAÇÃO 
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NOTIFICAÇÃO 

 

Empresa: [razão social] 

Responsável: [nome do responsável pela empresa] 

Processo nº: 00XXX/20XX 

Licitação nº: Chamamento Público nº [n]/20XX 

Termo de Colaboração nº: [n]/20XX  

Vigência do Termo de 
Colaboração: 

[data inicial] a [data final] 

 

Sr. Responsável pela empresa citada, 

Relato a Vossa Senhoria que por ocasião do acompanhamento do Termo de 

Colaboração referido acima, esta administração se deparou com as seguintes situações: 

1. [descrição de suposta irregularidade]; 

2. [idem]; 

Ante a possibilidade de tais eventos, se confirmados, terem o condão de, em tese, 

configurar infrações contratuais e, consequentemente, levarem à aplicação de penalidades, confere-se 

ao Senhor o prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento deste, para o exercício de seu direito 

de manifestação e defesa, o que deve ser feito por escrito e protocolado na Sede da Prefeitura. 

Também confiro a Vossa Senhoria a oportunidade de se pronunciar acerca do intuito 

administrativo de rescindir o termo, em vista das frequentes dificuldades em sua execução. 

Os autos do processo em que formalizada a contratação estão à disposição de Vossa 

Senhoria para extração de cópias e exame. 

Atenciosamente, 

Iúna/ES, [dia] de [mês] de [ano]. 

 

[nome do fiscal] 

Fiscal do Termo ______________________________________ 

 
 

1ª VIA 

 

RECEBIDO EM 
 

___/___/_____ 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

Declaro que a [identificação organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda 

com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público n° 022/2022 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. 

 

 

 

 

Local -  xx de xx de 2022 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 
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DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c, da Lei federal nº 13.019, 

de 2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação 

organização da sociedade civil – OSC]: 

 

- dispõe de instalações e outras condições materiais, para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 

Ou 

 

- pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

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

metas estabelecidas. 

 

Ou 

 - dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades 

ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como 

pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme sua 

situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

 

 

 

Local -  xx de xx de 2022 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO 2: MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO N° XXX/2022 

PROCESSO Nº 0527/2022 

EDITAL Nº 022/2022 – CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

Por este instrumento de Parceria, de um lado o MUNICÍPIO DE IÚNA/ES, pessoa jurídica de direito 

público interno, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 27.167.394/0001-23, com sede à Rua 

Desembargador Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, lúna/ES, neste ato representado pelo Sr. 

ROMÁRIO BATISTA VIEIRA, Prefeito Municipal, brasileiro, casado, portador do CPF n.º 788.456.027-

53 e RG n.º 599171 – SSP/ES, residente e domiciliado à Rua Deputado João Rios, nº 65, Centro, 

Iúna/ES, doravante denominado MUNICIPIO, e de outro lado a XXXXX (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

DE CIVIL), associação inscrita no CNPJ sob o n.º  XXXXXX, com sede na Rua XXXXXX, n.º XXXXX, bairro 

XXXX, cidade XXXXX, telefone: XXXXXXXX, endereço eletrônico: XXXXXXXXXX, neste ato representado 

pelo Presidente da entidade, o Sr. XXXXXXX, brasileiro (a), solteiro (a) / casado (a), profissão, portador 

do CPF nº XXXXX e RG nº XXXXX, residente na Rua XXXX, nº XXXX, bairro XXXX, cidade XXXXX, 

doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, resolvem assinar a presente 

parceria que se regerá pela previsto na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2.014, pelo Decreto Municipal 

nº 115/2021, pela documentação constante no processo em epígrafe e pelas cláusulas e condições 

seguintes: 

 

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  

1.1. O presente Termo de Colaboração tem por objetivo a contratação de organização da sociedade 

civil, para executar os serviços de instalação, manutenção e funcionamento do NAC - Núcleo de 

Atendimento ao Contribuinte, com consequente fomento à arrecadação, implementação de programa 

de educação tributária, com foco predominante na importância da adimplência, além da promoção do 

desenvolvimento das associações rurais do município. 

 

 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA: 

2.1. O valor global da presente parceria é de R$421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais), 

dividido em 12 (doze) parcelas mensais de R$35.083,33 (trinta e cinco mil e oitenta e três reais e trinta 

e três centavos), para custeio do objeto desta parceria, em deposito bancário na Conta Corrente pela 

OSC indicada, de uso exclusivo para execução do presente termo. 

mailto:centrodeapoiosocial@hotmail.com
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2.2. A Entidade deverá apresentar à Prefeitura Municipal de Iúna, relatório das atividades desenvolvidas, 

comprovante de pagamento dos recursos humanos, comprovantes de recolhimento das verbas 

trabalhista incidentes, tais como INSS, FGTS, IR (se houver), comprovante de pagamento dos 

honorários jurídicos e contábeis, bem como outras mais que exigirem; comprovante de pagamento de 

água, energia, internet, limpeza e manutenção, quando houver.  

2.3. O pagamento será depositado na conta bancária da Entidade, após o ateste dos fiscais do termo 

de colaboração da Prefeitura Municipal de Iúna/ES; 

2.4. A Prefeitura Municipal de Iúna/ES, identificando qualquer divergência na prestação de contas com 

a apresentação dos documentos acima exigidos, esta será devolvida à prestadora para a devida 

regularização; 

2.5. A devolução da prestação de contas não aprovada pela Prefeitura Municipal de Iúna/ES, em 

nenhuma hipótese servirá de pretexto para que a Entidade suspenda do objeto do Termo de 

Colaboração ou deixe de prestar o atendimento necessário;  

2.6. A prefeitura Municipal de Iúna/ES se reserva o direito de descontar do pagamento os eventuais 

débitos da Entidade, inclusive os relacionados a multas, danos e prejuízos contra terceiros; 

2.7. Nenhum pagamento será efetuado estando pendente de liquidação qualquer obrigação da 

Entidade;  

2.8. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias após o recebimento do relatório de prestação 

de contas; 

2.9. Os pagamentos serão efetuados de forma mensal, mediante a prestação dos serviços, no prazo de 

até 30 (trinta) dias após o recebimento do relatório de prestação de contas; 

2.10. Como condição para realização do pagamento, a Entidade deverá apresentar prova de 

regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal, FGTS e Justiça do Trabalho. 

2.11. Os recursos financeiros correrão à conta da Dotação Orçamentária nº 

060001.2060600072.120.33504300000 – Ficha 111. 

 

03 – CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES: 

3.1. São obrigações do Município: 

3.1.1. 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 

presente Termo; 

3.1.2. Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela 

OSC, bem como apoiar tecnicamente na execução das atividades objeto desta parceria; 

3.1.3. Assinalar prazo para que a OSC adote providências necessárias para o exato cumprimento das 
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obrigações decorrentes desta Parceria, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo da 

retenção das parcelas dos recursos financeiros, até o saneamento das impropriedades ocorrentes. 

3.1.4. Comunicar à OSC qualquer situação de irregularidade relativa à prestação de contas do uso dos 

recursos envolvidos, que motive suspensão ou impedimento de liberação de novas parcelas, caso não 

haja regularização no período de até 45 (quarenta e cinco) dias; 

3.1.5. Providenciar o registro contábil adequado, bem como manter atualizado o controle sobre os 

recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas; 

3.1.6. 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 da Parceria; 

3.1.7. Divulgar, na internet, os meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos 

envolvidos na Parceria; 

3.1.8. Proceder à publicação resumida do presente termo, bem como de seus aditamentos, no Diário 

Oficial do Município, no prazo máximo de 20 dias, a contar da data da assinatura; 

Parágrafo Único: É prerrogativa da Administração Pública Municipal assumir ou transferir a 

responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação do serviço objeto desta Parceria, de 

modo a evitar a sua descontinuidade. 

3.2. São obrigações da OSC: 

3.2.1. Executar o serviço a que se refere à Cláusula Primeira, conforme Plano de Trabalho; 

3.2.2. Anexar documento comprobatório para recebimento das parcelas de acordo com o disposto na 

Cláusula Segunda, item 2.1; 

3.2.3. Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas 

e operacionais definidas pelo MUNICÍPIO, em consonância com as políticas nacionais vigentes para a 

área; 

3.2.4. Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à Pessoa abrangida pelos serviços, sem 

discriminação de qualquer natureza; 

3.2.5. Manter recursos humanos e materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o 

atendimento dos serviços que os obriga a prestar, com vistas aos objetivos deste; 

3.2.6. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na prestação dos 

serviços objeto deste Termo, conforme estabelecido na cláusula primeira, bem como no plano de 

trabalho, parte integrante desta Parceria; 

3.2.7. Apresentar, ao MUNICÍPIO, quando solicitada, prestação de contas parcial, conforme orientações 

do Manual de Prestação de Contas; 

3.2.8. Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação nominal dos 

beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, e ainda, manter registros 

contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos oriundos da presente parceria;  
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3.2.9. Assegurar ao MUNICÍPIO, através do Secretaria Municipal Gestora da Parceria e Comissão de 

Monitoramento as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da 

execução e dos resultados dos serviços objeto deste Termo; 

3.2.10. Atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pela Secretaria 

Municipal responsável com vistas a contribuir com o planejamento do atendimento no âmbito municipal; 

3.2.11. Declaração de idêntico teor, sob as penas da lei, como condição para o pagamento de cada 

parcela mensal do preço colaborado, exceto quando efetivamente algum dos empregados tenha sido 

substituído ou houver a inclusão de novo empregado, hipóteses nas quais o contratado deverá 

identifica-lo na forma prevista no inciso anterior. 

3.2.12. É de responsabilidade da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. 

3.2.13. É de responsabilidade da OSC o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais relacionados à execução do objeto previsto no presente Termo, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública e inadimplência da OSC em relação 

ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou danos decorrentes de restrição 

à sua execução. 

3.2.14. Manter e movimentar os recursos na conta bancária específica da parceria. 

 

04 – CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO: 

4.1. O Termo de Colaboração vigerá por 12 (doze) meses, a contar de sua publicação resumida no 

Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período, conforme interesse das partes, e 

havendo prévia disponibilidade orçamentária. 

4.2. Sempre que necessário e mediante proposta da OSC serão admitidas prorrogações do prazo de 

vigência do presente Termo, desde que devidamente justificadas e formuladas no prazo mínimo de 30 

(trinta) dias anteriores ao seu término, verificado o cumprimento das demais exigências legais e 

regulamentares; 

4.3. Toda prorrogação, inclusive a referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, 

a ser celebrado pelos partícipes antes do término da vigência da parceria ou da última dilação de prazo, 

sendo expressamente vedada a celebração de aditivo com atribuição de vigência ou efeitos retroativos. 

 

05 – CLÁUSULA QUINTA – DO PLANO DE TRABALHO: 

5.1. O Plano de Trabalho proposto pela OSC deverá atender ao artigo 22 da Lei ordinária nº 13.019, de 

31/07/2014, bem como ao Decreto Municipal nº 115/2021, contendo:  

5.1.1. Diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser demonstrado 

o nexo entre a realidade a as atividades ou metas a serem atingidas; 
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5.1.2. Descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de atividades 

a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende realizar ou obter, bem 

como quais serão os meios utilizados para tanto;  

5.1.3. Prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas; 

5.1.4. Definição dos indicadores qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a aferição do 

cumprimento das metas; 

5.1.5. Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado 

ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir preços de associações profissionais, 

publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público; 

5.1.6. Plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração pública; 

5.1.7. Estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e 

trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do objeto, durante o período de vigência 

proposto; 

5.1.8. Valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com os gastos das 

etapas vinculadas às metas do cronograma físico; 

 

06 – CLÁUSULA SEXTA – DO GESTOR DA PARCERIA: 

6.1. Em cumprimento ao disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 31.07.14, 

fica designado o servidor XXXXX, matricula nº XXXXX, para atuar como Gestor da presente parceria, 

tendo, dentre outras, as seguintes atribuições: 

6.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 

6.1.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, 

bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

6.1.3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59; 

6.1.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento 

e avaliação. 

6.1.5.  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, conforme previsão do 

§ 3º, art. 35, da Lei Federal 13019/2014. 

 

07 – CLÁUSULA SÉTIMA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

7.1. Em cumprimento ao disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 31.07.14, a 



 

 
Processo nº 0527/2022. Edital nº 022/2022 

 

  

   

 

 

   

 Rua Des. Epaminondas Amaral, nº 58, Centro, Iúna/ES, CEP 29 390-000 
CNPJ nº 27.167.394/0001-23 | (28) 3545 3066 | www.iuna.es.gov.br | licitacao@iuna.es.gov.br 

 

   

 

Comissão de Monitoramento e Avaliação nomeada pela Portaria nº XXXX, será composta por XXXXX, 

matricula nº XXXXX, XXXXX, matricula nº XXXXX e XXXXXX, matricula nº XXXXXX. 

7.2. São atribuições da Comissão de Monitoramento e Avaliação: 

7.2.1. Promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 

7.2.2. Instaurar tomada de contas antes do término da parceria, ante a constatação de evidências de 

irregularidades na execução do objeto da Parceria. 

7.2.3. Proceder ao acompanhamento da execução deste Termo, prezando pelo aprimoramento dos 

procedimentos, pela padronização do objeto desta parceria, custos e indicadores, unificação dos 

entendimentos, priorizando o controle de resultados e a avaliação e homologação dos relatórios técnicos 

de monitoramento. 

 

08 – CLÁUSULA OITAVA – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: 

8.1. O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo da Secretaria 

Municipal responsável, na figura do Gestor da Parceria designado e de Comissão de Monitoramento 

definida pelo órgão competente, ambos nomeados através de atos normativos distintos;  

§ 1º - Fica assegurado o livre acesso dos servidores do órgão ou da entidade pública repassadora do 

recurso e do Tribunal de Contas correspondente ao processo, aos documentos, às informações 

referentes aos instrumentos de transferência regulamentados pela Lei vigente, bem como aos locais de 

execução do objeto. 

 

09 – CLÁUSULA NONA – DAS RESPONSABILIDADES E DAS SANÇÕES: 

9.1 – Quando a execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as normas da Lei 

nº 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública Municipal poderá aplicar à 

organização da sociedade civil às seguintes sanções: 

9.1.1. Advertência; 

9.1.2. Suspensão temporária; e 

9.1.3. Declaração de inidoneidade. 

9.2. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de abertura de 

vista dos autos processuais. 

9.3. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas impropriedades 

praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação 

de penalidade mais grave. 

9.4. A sanção de suspensão será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades na 

celebração, execução ou prestação de contas e não se justificar a imposição de penalidade mais grave, 

considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as 
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circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a Administração Pública 

Municipal. 

9.5. A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de participar de 

chamamento público e celebrar parcerias com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal 

por prazo não superior a dois anos. 

9.6. A sanção de declaração de idoneidade impede a organização da sociedade civil de participar de 

chamemento público e celebrar parcerias ou contratos 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 autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da 

sociedade civil ressarcir a Administração Pública Municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorridos 

os prazos de dois anos da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade. 

9.7. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de 

competência exclusiva do Prefeito Municipal. 

9.8. Da decisão administrativa que aplicar as sanções constantes neste termo caberá recurso 

administrativo, no prazo de dez dias, contado da data de ciência da decisão. 

9.9. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, a 

organização da sociedade civil deverá ser inscrita em banco de dados público enquanto perdurarem os 

efeitos da punição ou até que seja promovida a reabilitação. 

9.10. Prescrevem no prazo de cinco anos, as ações punitivas da Administração Pública Municipal 

destinadas a aplicar as sanções previstas neste termo, contado da data da apresentação da Prestação 

de Contas ou do fim do prazo de noventa dias a partir do término da vigência da parceria, no caso de 

omissão no dever de prestar contas. 

9.3. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração. 

 

10 – CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS: 

10.1. Nas parcerias com vigência superior a um ano, a OSC deverá apresentar prestação de contas 

anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no plano de trabalho. 

§ 1°. A prestação de contas anual deverá ser apresentada no prazo de até trinta dias após o fim de 

cada exercício, conforme estabelecido no instrumento da parceria.  

§ 2°. Para fins do disposto no § 1º, considera-se exercício cada período de doze meses de duração da 

parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução. 

§ 3°. A prestação de contas anual consistirá na apresentação do Relatório Parcial de Execução do 

Objeto, que deverá observar o disposto no art. 51 do Decreto Municipal115/2021. 

§ 4°. Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria notificará a 

OSC para, no prazo de quinze dias, apresentar a prestação de contas. 
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§ 5°. Se persistir a omissão de que trata o § 4º, aplica-se o disposto no § 2º do art. 70 da Lei no 13.019, 

de 2014. 

10.2. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da produção de relatório técnico 

de monitoramento e avaliação quando a parceria for selecionada por amostragem, conforme ato do 

Secretário Municipal ou do dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal, 

considerados os parâmetros a serem definidos pela Controladoria-Geral do Município:  

§ 1°. A análise prevista no caput também será realizada quando: 

I - for identificado o descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria no curso das ações 

de monitoramento e avaliação de que trata o art. 54 do Decreto Municipal 115/2021; ou 

II - for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto, mediante juízo de 

admissibilidade realizado pelo gestor da parceria. 

§ 2°. A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise do Relatório Parcial de 

Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria. 

§ 3°. Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de existência 

de ato irregular, a Administração Pública Municipal notificará a OSC para apresentar, no prazo de até 

trinta dias, Relatório Parcial de Execução Financeira, que deverá observar o disposto no art. 52 do 

Decreto Municipal 115/2021 e subsidiará a elaboração do relatório técnico de monitoramento e 

avaliação. 

10.3. O relatório técnico de monitoramento e avaliação referido no art. 56 conterá: 

I - os elementos dispostos no § 1º do art. 59 da Lei no 13.019, de 2014; e 

II - o parecer técnico de análise da prestação de contas anual, elaborado pelo gestor da parceria, que 

deverá avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios e descrever os efeitos da parceria na realidade 

local, no que se refere: 

a) aos impactos econômicos ou sociais; 

b) ao grau de satisfação do público-alvo; e 

c) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

§ 1°. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar irregularidade ou 

inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de trinta dias: 

I - sanar a irregularidade; 

II - cumprir a obrigação; ou 

III - apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da 

obrigação. 

§ 2°. O gestor avaliará o cumprimento do disposto no § 1º e atualizará o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação, conforme o caso. 

§ 3°. Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente. 
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§ 4° Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório técnico 

de monitoramento e avaliação: 

I - caso conclua pela continuidade da parceria, deverá determinar: 

a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à 

prestação de contas não apresentada; e 

b) a retenção das parcelas dos recursos, nos termos do art. 35; ou 

II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar: 

a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à 

prestação de contas não apresentada; e 

b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea “a” no 

prazo determinado. 

§ 5°. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão de monitoramento 

e avaliação designada, na forma do art. 45 do Decreto Municipal 115/2021, que o homologará, no prazo 

de até quarenta e cinco dias, contado de seu recebimento. 

§ 6°. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório técnico de 

monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento e avaliação. 

§ 7°. As sanções previstas no Capítulo VIII poderão ser aplicadas independentemente das providências 

adotadas de acordo com o § 6º. 

10.4.  A análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal será formalizada por 

meio de parecer técnico conclusivo, elaborado pelo gestor da parceria, que deverá verificar o 

cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho e considerará: 

I - o Relatório Final de Execução do Objeto; 

II - os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um ano; 

III - relatório de visita técnica in loco, quando houver; e 

IV - relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver. 

Parágrafo único. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano 

de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico, avaliará os efeitos da parceria. 

10.5. O parecer técnico conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade 

competente e deverá concluir pela: 

I - aprovação das contas;  

II - aprovação das contas com ressalvas; ou  

III – não aprovação das contas. 

§ 1°. A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da 

parceria, conforme disposto no Decreto Municipal 115/2021. 

§ 2°. A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas 
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da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte 

em dano ao erário. 

§ 3°. A não aprovação das contas ocorrerá nas seguintes hipóteses: 

I - omissão no dever de prestar contas; 

II - descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho; 

III - dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou  

IV - desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 

§ 4°. A não aprovação das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação de que trata 

o parágrafo único da subcláusula 11.4. 

10.6. A decisão sobre a prestação de contas final caberá ao administrador público responsável por 

celebrar a parceria.  

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO TERMO 

11.1. A execução deste instrumento será acompanhada e fiscalizada por servidor previamente 

designado pela Administração, que realizará o controle contínuo, de forma digital, dos serviços 

realizados, além de todas as ocorrências relacionadas com a execução do presente, determinando o 

que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados e deverá atestar a execução do 

objeto, observadas as disposições do contrato/termo, sem o que não será permitido qualquer 

pagamento. O agente fiscalizador do contratante será o Sr/Sra XXXX, matrícula nº XXXX, nomeado por 

Portaria subscrita pelo Gabinete do Prefeito.  

11.2. O controle digital citado no item 11.1, será realizado em aplicativo específico, que será fornecido 

de forma gratuita pela administração. 

11.2.1. A contratada deverá informar um preposto, que receberá treinamento para utilização do 

aplicativo, que será realizado pela Secretaria de Planejamento. 

11.3. O uso do aplicativo, será obrigatório para contratos de aquisição de materiais de construção, obras 

e de prestação de serviços de qualquer natureza e caberá a contratada a inserção de dados no 

aplicativo;  

11.3.1. Para os casos de aquisição de mercadorias e produtos, o uso do aplicativo será inserido de 

forma progressiva, mediante demanda do Setor de Planejamento, a critério da Administração Municipal. 

11.4. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo do Município e não exclui nem reduz a 

responsabilidade do contratado por qualquer irregularidade. 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DOS BENS REMANESCENTES: 

12.1. Para os fins desta Parceria, consideram-se bens remanescentes os de natureza permanente 

adquiridos com recursos financeiros, necessários à consecução do objeto, mas que a ele não se 
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incorporam. 

12.2. Os bens eventualmente adquiridos pela OSC, com recurso financeiro custeado por este Termo, 

não poderão ser alienados, locados, emprestados, oferecidos como garantia ou cedidos a terceiros sem 

prévia e expressa autorização da Administração Pública Municipal. 

12.3. Os bens remanescentes serão de propriedade da OSC e gravados com cláusula de inalienabilidade, 

devendo formalizar promessa de transferência da propriedade à Administração Pública Municipal, na 

hipótese de sua extinção. 

12.4. Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério da Administração 

Pública Municipal, 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. 

12.5. Constatando-se o mau uso ou desvio de finalidade na utilização de bens definidos nesta cláusula 

a qualquer tempo, estes deverão ser revertidos ao patrimônio Administração Pública Municipal, sem 

prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da OSC e seus administradores. 

 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESTITUIÇÃO: 

13.1. A OSC compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo 

MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a partir da data de 

seu recebimento, nas seguintes hipóteses: 

13.1.1. A inexecução do objeto desta Parceria; 

13.1.2. Não apresentação do relatório de execução físico-financeira; e prestação de contas no prazo 

exigido;  

13.1.3. Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida. 

 

14 – CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA: 

14.1. O presente Termo poderá ser rescindido: 

14.1.1. Por infração legal ou descumprimento de suas Cláusulas e condições executórias, bem como 

por denúncia precedida de notificação no prazo mínimo de 03 (três) meses por desinteresse unilateral 

da Prefeitura Municipal de Iúna;  

14.1.2. Por desinteresse unilateral da OSC, tendo esta a obrigação de formalizar sua intenção com um 

prazo mínimo de 6 (seis) meses da data do pretenso rompimento;   

14.1.3. Por desinteresse consensual, após 6 (seis) meses da data de publicação, respondendo cada 

partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data do efetivo desfazimento;  

§ 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da parceria, caberá a OSC apresentar ao MUNICIPIO 

no prazo de 10 (dez) dias, documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas 
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até aquela data, bem como devolução dos saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes 

das aplicações financeiras. 

§ 2º - É prerrogativa o MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto 

colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua 

descontinuidade; 

§ 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser reduzido até a etapa 

que apresente funcionalidade; 

§ 4º - Fica a OSC obrigada, caso conste em suas documentações regimentais, indicar outra OSC de 

mesma natureza para proceder sua substituição na execução do serviço, no ato da formalização do ato, 

tal como disposto no item 13.2.  

§ 5º - O descumprimento de quaisquer pontos desta cláusula pela OSC resultará em multa no valor de 

até 20% (vinte por cento) do valor da parceria. 

 

15 – CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS ALTERAÇÕES: 

15.1. Este Termo poderá ser alterado, por acordo entre os participes, nas hipóteses e limites previstas 

no art. 43, do Decreto Municipal 115/2021, bem como nos casos previstos na cláusula quarta deste 

termo. 

 

16 – CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO 

16.1. Não poderá a entidade ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente o objeto do termo, exceto no 

que concerne ao suporte jurídico e contábil.   

 

17 – CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESPONSABILIDADE DAS PARTES 

17.1. Constituem obrigações do Município de Iúna. 

17.1.1. Fornecer à ENTIDADE as informações e documentações indispensáveis à execução do objeto 

do termo de colaboração, inclusive, documentos de administrações anteriores, para resoluções de 

pendências nos sistemas/programas; 

17.1.2. Repassar mensalmente o valor de R$35.083,33 (trinta e cinco mil oitenta e três reais e trinta e 

três centavos) para fins de custeio mensal. 

17.1.3. Rejeitar, no todo ou em parte, o serviço prestado em desacordo com o previsto no Termo de 

Colaboração, justificando as razões da recusa; 

17.1.4. Notificar a ENTIDADE, fixando-lhe prazo, para corrigir irregularidades encontradas na execução 

do termo de colaboração. 

17.1.5. Efetuar os pagamentos nas condições pactuadas no Termo de Colaboração; 
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17.1.6. Permitir ao pessoal técnico da prestadora, devidamente identificado, livre acesso aos locais 

destinados à execução do objeto do Termo de Colaboração; 

17.1.7. Cumprir, de forma a não retardar os prazos da entidade, suas obrigações contratuais que 

constituam pré-requisitos para que esta cumpra suas próprias obrigações;  

17.1.8. Designar servidor para acompanhar a execução do do Termo de Colaboração;  

17.1.9. Gerenciar o Termo de Colaboração até o seu vencimento, acompanhando o cumprimento de 

todas suas cláusulas na íntegra; 

17.1.10. Receber e atestar as faturas dos serviços prestados; 

17.2. Deveres e responsabilidades da ENTIDADE: 

17.2.1. Executar o objeto do Termo de Colaboração, nos prazos estipulados e de acordo com as 

especificações e condições previstas nele; 

17.2.2. Refazer, às suas expensas, o objeto contratual executado em desacordo com estabelecido no 

Termo de Colaboração; 

17.2.3. Realizar as atividades necessárias à execução do objeto do Termo de Colaboração;  

17.2.4. Comunicar imediatamente a ocorrência de fato alheio à execução do objeto do Termo de 

Colaboração que afete o cumprimento das obrigações; 

17.2.5. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Gestão/Fiscalização durante a vigência do 

Termo de Colaboração e, no caso de reclamações, responder a elas no prazo determinado; 

17.2.6. Indenizar terceiros e/ou ao Município de Iúna/ES por todo e qualquer dano decorrente direta 

ou indiretamente da execução do presente Termo, por culpa ou dolo de seus empregados ou prepostos; 

17.2.7. Para garantia do ressarcimento do dano, total ou parcial, tem o Município de Iúna/ES direito de 

retenção sobre o pagamento devido à prestadora; 

17.2.8. Responsabilizar-se por todas as obrigações e encargos decorrentes das relações de trabalho 

com os profissionais contratados, previstos na legislação pátria vigente, sejam de âmbito trabalhista, 

previdenciário, social, securitários, bem como por taxas, impostos, frete, embalagens e outras 

obrigações que incidam ou venham a incidir sobre a execução do objeto, exceto, as despesas que 

ocorrerem fora do Estado do Espírito Santo, para acompanhar representantes do Município e/ou para 

resolver questões específicas deste; 

17.2.9. Manter, durante a vigência do Termo de Colaboração, de acordo com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no chamamento público; 

17.2.10. Cumprir o disposto no art. 27, inciso V, da Lei Federal n.º 8.666/93; 

17.2.11. Executar o serviço na forma prevista no Termo de Colaboração; 

17.2.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pelo Setor responsável pela 

fiscalização; 
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17.2.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 

decorrente de sua culpa ou dolo durante a execução dos serviços; 

17.2.14. Manter durante toda a execução do termo de colaboração, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no edital; 

17.2.15. A Entidade deverá executar os serviços de acordo com as especificações do Termo de 

colaboração e atender às solicitações das Secretarias Gestoras para que o objeto contratual seja 

devidamente prestado. 

17.2.16. A entidade deverá prestar suporte técnico, jurídico e contábil às associações rurais no Município 

existentes e ainda, ter contato direto e diário com o trabalhador da zona rural. 

 

18 – CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO: 

18.1 . A eficácia desta parceria fica condicionada a publicação do respectivo extrato no órgão de 

imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura; 

18.2. A OSC poderá considerar as despesas constantes no mês de aprovação do Plano de Trabalho, 

uma vez publicada e vigente a presente parceria;  

18.3. É inteira responsabilidade da OSC, repassar cópias deste Termo e seus anexos, do Plano de 

Trabalho e do Manual de Prestação de Contas, para sua prestadora de serviços contábeis, sob pena de 

responder judicialmente no caso de omissão do não cumprimento da determinação. 

 

19 - CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1. Integra o presente termo, de forma indissociável: 

19.1.1. O Plano de Trabalho, regularmente aprovado pela Órgão Municipal competente; 

19.1.2. Manual de Prestação de Contas, regularmente aprovado pela Órgão Municipal competente; 

 

20 - CLÁUSULA VIGÉSIMA – DO FORO: 

20.1. Fica eleito o foro da Comarca de Iúna para dirimir quaisquer questões resultantes da execução 

deste Termo. 

20.2. E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente Termo em 

02 (duas) vias de igual teor. 

 

Iúna/ES, XX de XXXX de 2022. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA 

Romario Batista Vieira – Prefeito 
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ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – XXXXXXXXX 

XXXXXXX/ ou procurador legalmente habilitado 

 


