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ANEXO 1- REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO

Chamamento Público n' 02/2021

1. Caracterização
do serviço

(

nível de atendimento nos serviços ofertados pela Administração.
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local

Administração Municipal.
3. Modalidade

(

3.1 . Cursos com aulas teóricas e práticas de forma presenciall e
3.2. Estágios monitorados e avaliadosl e .
.
3.3. ncentivo mediante pagamento de bolsa mensal.
4. Capacidade de atendimento:

4.1. Número limitado de vagas totalizando 246 (duzentos e quarenta e seis) participantes nos dois turnos

42 nha eibuideodas .;gas por turno: 123 (centoe vinte e três) pela manhã e 123 (cento e vinte e três) à
tarde.

5. Local das atividades práticas a ser indicado pela Administração Municipal
6. Beneficiários: Cidadãos residentes
ambos os sexos, com grau e
social, com prioridade para arrumos
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de capacitação

7. Objetivo: Prevenir situações de vulnerabilidade e risco social, mediante o fornecimento
profissional ampliando as oportunidades de ingresso no mercado de trabalho.

8. Objetivos específicos=
- Ministrar cursos técnicos compatíveis com as vocações locais, e que possam contribuir com uma colocação
no mercado de trabalitorar as atividades práticas desenvolvidas pelos beneficiários do programa. . :
. e
- Estimular o potencial indMdual de cada participante. através do incentivo pela busca ae connocirtieíttu t;
diremosde cidadanialexperiências de vida que estimulem e potencializem o desenvolvimento do ser humano,

enquantoilitdadãoacessoa manifestações artísticas, culturais, esportivas e de lazer, com vistas ao

C

desenvoMmento e a novas sodabHidadesl spertando potencialidades e capacidades para novos projetos de
vidas panhar o rendimento individual de cada participante do programa municiando a Administração pública

dos resultadosobtidos essível, o acesso a outros Programas de Transferência de Renda e inserção no
mercado de trabalho.

ÊElgHglHE

XiãEli8gZ=Bâ.:ESÊ'ã:

10. Forma de acesso ao programa: Mediante processo seletivo a ser realizado em conjunto entre as partes
(Prefeitura e OSC), em fase prévia de implantação.
11 . Abrangência: Área Municipal

12. Configuração do serviço:

(

12 1.1. A relação dos candidatos selecionados será ratificada pela administração municipal.
12.2. Fase de Aplicação - Consiste na aplicaçãopropriamentedita dos cursos técnicos de capacitação,]]
resultados
monitoramento e a avaliação dos seus
deverá cadastrar e manter atualizados os dad
13. Cadastro dos participantes: A OSC
outros a serem disponibilizados para
bem como complementações posteriores e
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como forma de acesso à identificação
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informações com vistas à

para o exercício da cidadania.
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ANEXO 11 DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

(Em papel timbrado da OSC)
Chamamento Público n' 02/2021

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

(

Quixelõ/CE,

de

de 2021

(Nome e cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO lll DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES Ç.CONDIÇÕES MATERIAIS
(Em papel timbrado da OSC).
Chamamento Público n' 02/2021

'

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
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são verdadeiras.
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de 2021
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Q8.726/2C 16 E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA
ENTIDADE

ANEXO IV DECLARAÇÃODO ART. 27 DO DEI

(Empapeltimbrado da OSC)

Chamamento Público n' 02/2021
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO 8.726/2016 E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

DECLARAMOS para os devidos fins que a
(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n'
. nos termos dos ares.26, caput. inciso Vll, e 27 do Decreto n' 8.726/2016, não possui no seu
quadro de dirigentes abaixo identificados: membro do Poder ou do Ministério Público, ou de dirigente de
órgão ou entidade da Administração Pública Municipall Cônjuge, companhe.iroou parente em linha reta,
colateral, ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea "a

C

O quadro dos dirigentes da entidade é composto dos seguintes membros

Nome do Dirigente e Cargo que
ocupa na OSC

Carteira de Identidade, órgão
expedidos e CPF

e E-mail

Não contratara com recursos da parceria, 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, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por

afinidade.até o segundo grau, ressalvadasas hipótesesprevistasem lei específica e na lei de diretrizes
orçamentáriasl e
Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:

(

1 - Membro de Poder ou de Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública

Municipall

. .

,

,

. ...':

11- Servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de. confianças
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal.ou.seu cônjuge, companheiro ou parente em linha
rota, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na

lei de diretrizesorçamentáriasl
e
IH - Pessoas naturais condenadaspela pratica de crimes contra a AdministraçãoPública ou contra o
património público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena de liberdade, e de crimes de lavagem
ou ocultação de bens, direitos e valores.

Quixelõ/CE, de

de 2021

:'\.
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ANEXO V - PLANILHAS REFERENCIAIS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO

IEm papel timbrado da OSC)
Chamamento Público n' 02/2021
PLANILHAS REFERENCIAIS DE COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS DO SERVIÇO
IRazão Sociall
CNPJ Ro:
TABELA OI
FASE DE IMPLANTAÇÃO:

C

CUSTOS DIRETOS
CATEGORIA i RECURSOS HUMANOS
lgãiário

ÍÓtal Salários

Coordenador
Auxiliares
Motorista

SUBTOTAL

íõTAL DACATEGORIA
l
CATEGORIA 'ii : ENCARGOS SOCIAIS
%

Valor

Para OSC sem isenção

37.90%

Para OSC com isenção

11.10%

TOTAL DA CATEGORIA ll

OSC sem isenção
OSC com isenção

CATEGORIA iii : DEMAIS DESPESAS
Unid. Ref.

(

Quantidade

IValor Unitária

HOSPEDAGEM
TRANSPORTE
MATERIAIS DIDATICOS
OUTRAS DESPESAS
IÕÍAL

DA CATEGORIA lll

TOTAL DOS CoiTOS DIRETO DA PARCER 4
PARA OSC SEM ISENÇÃO
PARA OSC COM ISENÇÃO
CUSTOS INDIRETOS
Unid. Ref.

l\7ãlof Unitário

Honorário

TOTAL DÉ CUSTOS INDIRETOS

FfÕIÃt GERAL DA PARCERIA
PARA OSC SEM ISENÇÃO
PARA OSC COM ISENÇÃO

@
ê
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TABELA 02
FASE DE APLICAÇÃO:

qiêÃFR@riss IONAL
CARGA
TOTAL

HORÁRIA

Aulas teóricas

Aulasplétiçg!
CUSTOS DIRETOS

ÕÃÍÊêÕRiÃ'Í'RÊÕÜRSQg.E114@N®

jgãiãü7bolsa

Rt;jãjgãiããõmisas

Coordenador
Professores
Auxiliares
Motorista

(
IÃtjHãFRÃÍiCAS (bolsistas)
Considerar o valor mensal da bolsa

em R$

parao períodode 04

horas/dia

%
Para OSC sem isenção
Para OSC com isenção

fvalor

37.90%
11 .10%

OSCsem isenção

TOTALDACATEGORIA
ll

[ÕÊatÕiiÍiiiÓêS
IVãíõíüliitárig

ÃEÍÜÊmÁÇÃO

(

HOSPEDAGEM
TRANSPORTE

jüKfÊRÍÃíãPÉOAGõatcq
MATERIAIS DiDATIÇQg
OUTRAS DESPESAS

TOTALDACATEGORIA
lll
PARA OSC SEM ISENÇ4g

FÃRIÕãCtÕM ISENÇAg
IVãia Unjlê®.
Honorário

KgÊÊggORIA JURÍDICA

FfÕjãÍbiêÜãBS iNPIBgj9g
FfõfÃ[ÕÊRÃtDA PABÇEBB
PARAOSCSEMigENÇ4g

PÃWompENç8g
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ANEXO VI - MINUTA DE PLANO DE TRABALHO
(Em papel timbrado da OSC)

Chamamento Público n' 02/2021
PLANO DE TRABALHO
IRazão Social)

CNPJn'

1.1. DADOS REFERENTES AO SERVIÇO: (De acordo com o edital publicado e seus anexos)

1.1.1. Tipo de Serviço:
1 .1 .2. Modalidade:

C

1 .1.3. Capacidade de atendimento:
1.1.4. N' total de vagas para as atividades práticas:

1.1.4.1. Turnospara as atividadespráticas:
1.1.4.2.N' de vagaspor turno:
1.1 .5. Área de abrangência:
1.1.6. Local das atividades práticas:

1.1.7. Formade pal dmensteiodo serviço(consideraro valorcom a isençãoou não da cotapatronaldo INSS
em conformidade com natureza da OSC)l
1.1.9. Valor das atividades práticas por turno de 04 horas: e
1.1.10. Valor da fase de implantação.
1.2. IDENTIFICAÇÃO DA PROPONENTE

1.2.1. NomedaOSC:
1 .2.2.

CNPJ:

1.2.3. Endereço completo:
1 .2.4. CEP:

(

1 .2.5.

Telefone(s):

1 .2.6. E-mail:

1.2.7. Site (Sítio):

1.2.8.Nomedo(a)Presidenteda OSC:
1 .2.8.1 . CPF

1 .2.8.2. RG/órgão Emissor:
1.2.8.3. Endereço completo:
1 .3.

JUSTIFICATIVA

2. DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DA PARCERIA:
(Demonstrar o nexo entre as atividades e as metas a serem atingidas)
3. DETALHAMENTO DA PROPOSTA: (Mínimo necessário de detalhamento)

3.1.Público
alvor

. . . ,.

.

3.2. Informações'das instalações a serem utilizadas (aulas teóricas);

Úê:w''

Gabinetedo Prefeito
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r
CapacitaçãoX
3.3. Unculação da açãa: Ações de Capacitaçãa
X Benefícios
Benefícbs e
e Rendali#
Públcosa

com os ê;Mço

o dos usuáriose controleda demandaofeúadal na aplicação de modo a evidenciar as

estratégias de atuação para alcance das metas;

3.6. Forma de monitoramento e avaliação.dos resultadosl

llIZ=gs.p:H"1*%g
:l!'g=::ã:?,'zm!'i«".
";

".'*.«..;

quantitativos:

."-:

3.9.1. Especificar no quadro de recursos humanos a formação de cada profissional, bem como a carga
horár a. habilidades, atribu çõea e compeSlnciionais para a operacionalização e gestão do serviço visando

C

ásT'E3si=!s.U:\:!F::::lÊ
:';:.-,;.'.;;.
4. FORMAOEEXEcuçÃO OASAçõES (ME'rAS):
5. DESCRIÇÃO DAS METAS QUANTITATIVAS E MENSURÁVEIS A SEREM ATINGIDAS:
6. INDICADORES DE AVALIAÇÃO E PARÂMETROS PARA AFERIÇÃO DE SEU CUMPRIMENTO:
Definir os indicadores, documentos e outros meios que serão utilizados para aferição do cumprimento de
metas.

7. PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA PARCERIA:
7.1. Descrição de receitas expressa pelo valor da parceria

VãiõiÃnual
Parceria

C
Observações:

1. 0 valor de implantação é em
2. Especificar se o valor mensal é
3. O valor anual da parceria ê o

4. O valor total da parceria ê o
7.2. Descrição de despesas

as Planilhas Referenciais de
7.3. Quadro Resumo de Aplicação dos Recursos Financeiros

Úê:w''
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ÕÊ$PESAS

RECEITAS

Custos Diretos

Valor Mensa\ae aesembolsoda
Parceria

Custos Indiretos

VÃ[ÕR TOTAL

7.4. Descrição de aplicação da verba de implantação: (em de acordo com a Proposta apresentada)

7.4.1. Valorsolicitado:R$
7.4.2. Descrição das despesas

Valor Total

Vaso Unitário

C

Descrição da Despesa

TÕfÃÍêÉRAL
8. QUADRO DE DESEMBOLSO

lili EIE

J J :=':%l!.-""".«.«:...

.:«"

compreendendo o mês previsto para

início da parceria e o último mês doexercício em curso)

PÃRÕÊtÀs
Mêsl

'VÃI.ÕRÕÕ'iiÊÊiASSE
(por
exercício

01

02

03
04
05
06
07
08
09
10
11

12

TOTAL

Obs.:

vigênciaaa par
igualvalor até o
corresponderá ao

Ú
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como serão desenvolvidas as ações
9. CRONOGRAMA
DE EXECUÇÃODE DESEMBOLSÕMnstra
os desembolsou,
tantoparafase de
durantea vigênciada prestação de serviço com os seus respectix
implantação como de aplicação.
9.1 . Fase

observando as seguintes ações

de implantação

a) Elaboração e aprovação do edital de seleção

b) Divulgaçãol
c) Aplicação e seleção:
d) Aprovaçãodos resultadosle
e) Convocação dos aprovados.
9.2. Fase de aplicação
a) aulas teóricas; e

(

b) aulas práticas.

10. Previsão de valor mensal para pagamentosde despesas por

impossibilidade de pagamento por

operações bancárias eletrõnicas:

lO.l. (
l0.2. (

) em espécie no valor máximomensalde R$
) em chequesno valor máximomensalde R$.

Quixelõ/CE, de

\

/

de 2021

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

(Empapeltimbrado da OSC)
Chamamento Público n' 02/2021

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

o"-"""sE;iZ.Z:.:g:=;
E H,i,;aaãi;ã.IW:.i;Eâ
lã:S;':.':U,
ãg'.;
=
13.019/20 4. Nesse sentido, a citada OSC:

C

1) Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional;
( ) Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;

C

1 ) Não foi punida
participação em

licitarou contratar
com a
públicoe impedimento
de
Municipal de Quixelõ/CEI.e
parceria ou contrato com

( ) Nãoteve
qualquer esfera

1 ) Nãotem
ou rejeitadaspor

Ú
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'
DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n' 7.1 15, de 29 de
agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas
são verdadeiras.

Quixelõ/CE,

de.

de 2021

Úê:m''
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DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

(Em papel timbrado da OSC)
Chamamento Público n' 02/2021

DECLARAÇÃO RELATIVA AO TRABALHO DE EMPREGADO MENOR

DECLARAMOS para fins do disposto no Inciso XXXlll do artigo 7' da Constituição Federal, que a
(Razão Social), inscrita no CNPJ sob o n' .....
ão emprega menor de dezoito
anos em rabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empre.gamenor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor,'a partir de quatorze.anos, na condição de aprendiz ( ).

C

DECLARAMOS, ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas previstas na Lei Federal n' 7.115, de 29 de
agosto de 1983, e no artigo 299 do Código Penal (Falsidade Ideológica), que as informações aqui prestadas
são verdadeiras

Quixelõ/CE,

de

de 2021

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

(
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ANEXO IX MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO N' 02/2021

Chamamento Público n' 02/2021

C
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS OBJETIVOS:

É IHÍ:lEBIÊE:BH
C

J.:";:ii \ã'!::r*:
:á,in;/ã:E?=!=:f::::Ê
=:n:'gs=,sâH:l:'r:es..n?
*.. ;. -'
*.«-..;.'.

CLÁUSULASEGUNDA DOOBJETO
2.1. Através do presente Termo

de acordocom os padrõesdas
legislaçãoaplicávele com a
segue:

2.1.1. Execuçãodos
monitoramento de programa
2.1 .2. Tipo de Serviço:

ambiente e infraestrutura,

presenciaise
processo de
curriculares e

Ú

r

©

2.1.3. Modalidade: participantes bolsistas
2.1 .4. Capacidade de atendimento:

iÕiiiyELÕ
Qabãnetada Pr@fetto

....... participant

5:1:
l;: ?l:E
gg,;ls.E=;$.g:!Z'EI.gã'!sú'
2.1.4l3ÁN' de vagas por turno. lli;ip o de Quixelõ/CE

C

restarão de contas final estará a OSC PARCEIRA desobrigada das
3.1.1. Somente após aprovaç

1111
. ISú:..*:*
:'::';
*-;*","-'.-**«:"%
3.3. O prazo de vigência previsto no item 3.1 poderá ser prorrogado por mais 02 (dois) anos-

ncentes a rede de educação da PREFEITURAS

('

PREFEITURA, diretamente relacionados à área de
capacitação proõssional:
CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS:
5.1. A presente parceria importa no repasse pela PREFEITURA:

.), sendo:

(.

5.1.1. Do valor total de R$

5.1.1.1.R$
única, conforme
5.1 .1 .1 .1 . Para

la após a

ÜÕnw'' ggH:.ma«""':

parcela

r

PREFEI'LURA
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PREFEITURA, detalhando a forma de utilização do recurso, em conformidade com a Planilha 01 do Anexo V

do Edital de ChamamentoPúblicos

:Ü IEE$HBHE11HálgHIJ
sü:
5.1.1.1.3. Eventual saldo não utilizado ou não aprovado na prestação de contas deverá ser devolvido à
Municipalidade no prazo improrrogável de 30 dias.

5.1.2.Valormensalde R$

.), referentes as seguintes despesas

(.

5.1 .2.1 . Custos Diretos

C

5.1.2.1.1. Categoria
l - Recursos Humanos
5.1.2.1.2.Categoria
ll Encargos Sociaisl
5.1.2.1.3. Categorialll - Demais Despesas
5.1 .2.2. Custos Indiretos;

5.2. Os valores repassadospela PREFEITURA,serão mediante crédito em conta corrente da OSC
PARCEIRA,aberta especificamentepara a execução desta parceria, após a assinatura do Termo de
Colaboração.

5 2 1 0s rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas cond ções de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

IhEãgl
hllll?
ãBgll:hHNllgl$ElgB
IÜESEU:llEiilHE111
S13
:ã! :sâ::: ::::
n' 13.019/2014.

C

5.4. Toda movimentação de recursos no âmbitoda parcería será realizada mediante transferência eletrõnica
sito em sua conta bancária

de depó
sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade
5.4.1. Excepcionalmente, poderão ser feitos
a impossibilidade física
legislação vigente

anexo V

5.5. A estimativa da composição do custeio

"PLANILHAS
REFERENCIAIS
DE
será tomada como estimativa para gastos por
deste termo, independente de transcrição.
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5.6. Durante a vigência deste termo não será permitido o remanejamento de recursos constantes do Plano de
Trabalho.

5.7. Os recursos da parceria geridos pelas OSC PARCEIRA não caracterizam receita própria, mantendo a
natureza de verbas públicas.
ão de Nota Fiscal de Prestação de Serviços tendo a Municipalidade
com OSCs.

CLÁUSULA SEXTA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

C

?
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liberação dos demais repasses mensais

'6.2 A prestação de contas da parceria celebrada será parcial a cada semestre de vigência do referido Termo
de Colaboração.

programrecursosa:llanceiros repasÊElj?Eideverão ser ajustados a cada período de um ano nos termos da
CLÁUSULA SETIMA ' DA CONTRAPARTIDA:
7.1 . Não será exigido contrapartida por parte da parceira
CLÁUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES:

C

8.1. Por acordo entre as partes, .o.p.rebenteTermo de Colaboração poderá sofrer alterações, desde que nao
sela transfigurado o seu objeto inicial.

CLÁUSULA NONA ' DA EXECUÇÃO

9.1. A execuçãodo

parceria se

constante do processo

9.2. As aquisiçõese
impessoalidade,
responsabilizar-se
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CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇOES

10.1. São obrigaçõesda PREFEITURA,diretamenteou por meiodos seus órgãos:

llÜxE:XlbH:lãUTHã
:z-!u'zlm;%li=':
lO.1 .2. Designar o Gestor da Parceria e suplente e os membros da Comissão de Monitoramento e Avaliação.

ll:$1Ê$E
C
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lO.1.4. Indicar padrões básicos para o desenvolvimentodas atividades objeto da parceria, assim como as
áreas de necessidade de capacitação de pessoall
lo.1.5. Disponibilizar o repasse de recursos da fase de implantação e os repasses mensais à QSÇ
PARCEIRA;

10 1 6 Examinar e aprovar as prestações de contas dos recursos financeiros repassados à OSC PARCEIRA.
fiscalizando o adequado uso da verba e o cumprimento das cláusulas deste termo;
lO.1 .7. Realizar as adequações estruturais no imóvel destinado ao presente serviços
lO.1 .8. Fornecer meios de divulgação do programa e da seleção de candidatos a ser realizada em conjunto
com a OSC PARCEIRAS

lO.1.9. Garantir a disponibilidade dos locais para a realização das atividades práticas notadamente
relacionadas as áreas de qualificação dos recursos humanos voltadas a operação de serviços, programas ou
projetos da PREFEITURA;

C

lO.l .lO. Oferecer apoio técnico e operacional, e necessário, para garantir a qualidade do objeto da parceriase

10.1.11. Aprovar os critérios de seleção e a relação dos candidatos a serem selecionados na fase de
implantação.
10'.2. São obrigações da OSC PARCEIRA:

l0.2.1. Executar o serviço conforme discriminado nas cláusulas deste Termo de Colaboração. na
conformidade do Plano de Trabalho apresentador
l0.2.2. Garantir padrão de qualidade das
candidatos aptos a aplicação do programam

l0.2.3. Proporcionar amplas e iguais. condições de acesso à
discriminação de qualquer natureza, zelando pela segurança e
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l0.2.4. Prestar todo e qualquer esclarecimento ou informação, relativamente ao objeto da presente parceria.
solicitado pela PREFEITURA, membros da Câmara Municipal, e demais órgãos públicos competentes,

assegurando as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da
execução e dos resultados desta parcerias
l0.2.5. Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pela PREFEITURA na prestação das ações
objeto desta parceria;
l0.2.6. Manter, por dez anos, sob custódia. os documentos originais que compõe as prestações de contas
parcial e final, inclusive aqueles que compõem o Relatório Financeiro Parcial ou Final, bem como os de algum
ajuste financeiros
l0.2.7. Manter a contabilidade, os procedimentos contábeis dos recursos recebidos da PREFEITURA e os

C

registrosestatísticosde atendimentode forma que permitama comprovaçãoda regularidadeda aplicação
dos recursospúblicosl
l0.2.8. Manter recursos humanos, materiais e instalações adequados e compatíveis com o atendimento das
atividades, com vistas ao alcance dos objetivos desta parceria;
l0.2.9. Contratar e manter, por sua conta, pessoal qualificado e necessário ao desenvolvimento do serviço,
conforme as orientações técnicas de PREFEITURA, comprometendo-se a cumprir a legislação trabalhista
tnnnnto'

l0.2.10. Realizarcapacitaçãocontinuadajunto aos profissionaisda OSC PARCEIRAa üm de assegurara
execução do plano de trabalho aprovado, avaliação sistemática para a prestação do serviço com qualidade
dentro do nível de qualidade do programam

C
l0.2.1 1.1 . A osc PARCEIRA deverá apresentar a prjmelra GRAS no início do período de execução do objeto
e as demais de acordo com o cronograma mencionado no subitem 10.2.1 1 .
10 2.12. Referenciar, em toda publicação, material promocional e de divulgação de suas atividades e eventos,
que a atividade é mantida em parceria com a Prefeitura do Município de Quixelõ/L;EI

l0.2.13. Manter a identidade dos estagiários bolsistas enquanto no exercício
mediantecrachácontendonome completo,cargo função e logomarcada

das atividades práticas

osc PARCEIRA
e da

PREFEITURA;

l0.2.14. Manter avaliação da qualidade dos cursos ministrados

l0.2.15. Manter durante o prazo de vigência desta parceria, a regularidade das obrigações
Previdência Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Úê:KÜ'-
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benefícios concedidos pelas disposições legais

l0.2.16. Ofereceraos seus funcionáriostodosos direitose
das LeisTrabalhistas (CLT) e pelos acordos ou
em vigor, notadamente as previstas pelaConsolidação

convenções coletivas de trabalho ou documento equivalente, que incidem sobre os profissionais necessânos
para a execução do objeto.
l0.2.17. Comunicar à PREFEITURA toda e qualquer alteração ocorrida em seus estatutos sociais. mudanças
de diretoria ou substituição de seus membros;

de dados com as informações cadastrais os beneficiários objetivando

::=;Hm::T::ãE;.E::=

Governo Municipall

l0.2.19. Divulgar,em seu sítio na internet e em locais visíveis de sua sede e dos estabelecimentosem que
exerça suas açoesl

C
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e capacitação,
referentea fase de
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS ATRIBUIÇOES:
11 .1. São atribuições da PREFEITURA:

11 .1.2. Participar integralmente do processo de capacitações realizados pela OSC PARCEIRAS

C

11.1 .3. Monitorar, avaliar a prestação do serviço objeto desta parceria;

es de contas através de equipe destinada para este fim e do serviço
estor da Parcerias

::,:.:;S;:'5:L3:ã51ãEH

11.1.5. Colaborarcom o acompanhamentoe monitoramentoda parceria,bem como através dos órgãos
internos na áreas diretamente vinculadas com o programam
1 1.1.6. Sugerir, analisar e aprovar o processo de seleção dos candidatos ao programa de capacitação. m isua
fase de implantaçãol
observando-:
11.1.7. Aplicar a penalidade de advertência

prevista nos termos de colaboração.

contraditório
e a ampladefesase
11.1.8. Efetuar apostilamento dos aditamentos quando se fizerem necessários
São. atribuições da OSC PARCEIRA:
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ar a universalidade de cobertura

11.2.1. Realizar diagnóstico, mapeando os resultados ae moao a píupiçtó
entre os munícipesl

11 .2.2. Utilizar-se de meios informatizados para gerenciar e operar o banco de dados com informações para
subsidiar a PREFEITURAS

11.2.3aRealiza demandada pprof ssionails paul prestação do serviço, de acordo com as atribuições exigidas
11.2.4. Realizar as ações previstas no Plano de Trabalho, respeitando as diretrizes e eixos dos serviçosl

11.2.5. Zelar pelo imóvel municipal onde serão ministrados os cursos e responsabilizar-sepor sua
manutenção, quando for o casos

C

11.2.6. Participar da sistematização, monitoramento das atividades desenvolvidas e do processo de
avaliaçãol e
11 .2.7. Disponibilizar o conhecimento gerado entre as demais parcerias para o serviço-

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DO GERENCIAMENTO,CONTROLE E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO
DA PARCERIA:
12.1. O controle e a avaliação da execução desta parceria ficarão a cargo da PREFEITURAS

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES:

C
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13.1.1. As sansões previstas são:
13.1 .1 .1 . Advertências

13.1.1 .2. Suspensão

ou contrato com órgãos e
nei
13.1.1.3. Declaraçãode inidoneidade
comórgão

punição ou até que sela
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13.2. Além das sansões previstas no item anterior, a PREFEITURA poderá aplicar as seguintes penalidades.

cumulativase/ou progressivamente,
obedecidaa proporcionalidade
e de acordocom as normaslegais
vigentes:
13.2.1. Suspensãodo repassemensal
13.2.2. Rescisão da Parceria
13.3. Quando for aplicada a pena de suspensão do repasse mensal, a liberação do mesmo será feita após a

correção das irregularidadesapontadas ou da aceitação formal da proposta de correção, com prazos
determinados.
13.4. As sansões e penalidades aplicadas à OSC PARCEIRA deverão ser publicadas no sítio eletrõnico da

C

PREFEITURA.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA RESCISÃO E DENÚNCIA

14.1. Esta parceria poderá, a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos partícipes, ser denunciada
mediante notificação prévia de até 60 (sessenta) dias.

14.2. A presente parceria poderá, ainda, ser rescindida,independentementedo prazo previsto no item
anterior, nos seguintes casos:
14.2.1. A qualquer tempo, por mútuo acordo, mediante a lavratura do Termo de Rescisão.
14.2.2. Unilateralmente, de pleno direito e a critério da PREFEITURA, mediante denúncia e notificação formal

(
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14.2.1.2. Por descumprimento,pela OSC PARCEIRA, de qualquer disposição prevista nas cláusulas deste
Termo de Colaboração.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
15.1. As legislações específicas aplicadas para o serviço obJeto da presente Termo de Colaboração são as

mesmas referenciadas no Edital de Chamamento e nas demais legislações e princípios norteadores da
Administração Pública.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ANEXOS INTEGRANTES
16.1. São partes integrantes deste Termo de Colaboração, independentes de suas transcrições os
anexos do Edital de Chamamento, apresentados
16.1.1 . Plano de Trabalho aprovado
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16.1.2. Planilhas Referenciais de Composição aos custos ao õervlçu;

Gabãnat@da Prefeito

16.1.3. Referencias
paraColaboraçãol
e
16.1.4. Proposta da OSC PARCEIRA
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO:
17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Quixelõ/CE para dirimir quaisquer dúvidas ou litígio oriundos desta

Parceria
.

achado conforme é assinado e rubr cado, pe as partesremens t em 2 uduas)aviasoquentagosad.o' conferido e

(

Quixelõ/CE, de

de 2021

Secretário Municipal

Representante Legal da OSC

TESTEMUNHAS
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