
 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2016 – FDCA/DF 

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL e o CONSELHO DOS 

DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO DISTRITO FEDERAL – CDCA-DF tornam 

público o presente                           de instituições privadas sem fins lucrativos, 

com registro no CDCA-DF, com o objeto de selecionar projetos  relacionados aos direitos da Criança e 

do Adolescente, a serem financiados com recursos do Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente 

do Distrito Federal – FDCA-DF –com fundamento na Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de 

dezembro de 1998, combinada com a art. 269-A da Lei Orgânica do Distrito Federal e com 

fundamento na Lei Distrital nº 5.244, de 17 de dezembro de 2013, na Resolução Normativa nº 137 do 

Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA, e na Resolução 

Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, , na Resolução nº 76, de 16 de novembro de 2015, CDCA-

DF, aplicando-se ainda os dispositivos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela 

Lei Federal 13.204 de 15 de dezembro de 2015, Lei Distrital nº 4.049/2007, IN nº 01/2005-CGDF e 

demais regulamentações no âmbito do Distrito Federal. 

 

1- DO OBJETO 
 

O presente Edital tem por objeto a seleção de projetos cujas atividades e finalidades estejam voltadas à 

política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos humanos da criança e do adolescente a 

serem financiados com recursos provisionados do FDCA-DF no valor total de R$ 22.000.000,00 (vinte 

e dois milhões de reais), sendo R$ 13.200.000,00 (treze milhões e duzentos mil reais) a título de 

Subvenção Social e de R$ 8.800.000,00 (oito milhões e oitocentos mil reais) a titulo de Auxilio 

Investimento, alocados nos Programas de Trabalho: 14.243.6228.2102.9722 – Assistência aos 

Adolescentes em Risco Pessoal e Social – FDCA – OCA; 14.243.6228.2461.1958 – Apoio às Ações 

Intersetoriais de Proteção Especial de Crianças e Adolescentes – FDCA – OCA e 

14.243.6228.3487.0001 Ampliação e Manutenção das Ações do Regime Socioeducativo – FDCA – 

OCA. 

1.1. O FDCA-DF financiará até o valor máximo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) por 

instituição, podendo o plano de trabalho ser apresentado com valor superior, desde que a proponente 

garanta arcar com o valor excedente nos termos do presente Edital, observadas as condições do item 5. 

1.2. Do valor máximo de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) por instituição, o FDCA/DF financiará 

até o limite de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais) a titulo de despesas de Auxílio Investimento, 

1.3 Do valor destinado para Auxílio Investimento, poderá ser financiado até R$ 160.000,00 (cento e 

sessenta mil reais) para construção, reforma, ampliação ou melhoria de base física onde sejam 

desenvolvidos  atendimentos diretos a crianças e adolescentes e desde que a obra ou ampliação estejam 

vinculadas diretamente ao objeto do projeto. 

1.3.1. Os recursos não utilizados no auxílio investimento poderão ser utilizados para subvenção social 

observado o limite estabelecido no item 1.1 deste Edital. 

1.3.2 Para fins deste Edital entende-se por projeto o conjunto de ações que abrangem programas 

inovadores ou complementares de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente, inclusive para o serviço de acolhimento institucional e medidas socioeducativas a serem 

desenvolvidas, pelo período de até 12 (doze) meses, com recursos do FDCA-DF, tendo como 

beneficiários segmentos de crianças e adolescentes, segundo as linhas de ação previstas nesse Edital. 

1.4 – Os valores destinados, seja a titulo de subvenção social ou auxilio investimentos tratam-se de 

recursos públicos. 

 

2- DA JUSTIFICATIVA E FUNDAMENTAÇÃO 
 

2.1. A Constituição Federal e a Lei Orgânica do Distrito Federal adotaram os princípios do interesse 

superior e da proteção integral à criança e ao adolescente, no mandamento segundo o qual “é dever da 

família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o 

direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 

ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” (CF, art. 227; 



 

LODF, art. 267). As ações do CDCA-DF encontram fundamento no art. 227 da Constituição Federal 

de 1988; nos arts. 4° e 88 incisos I, II e IV da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da 

Criança e do Adolescente, nos arts. 267, 268 e 269 da Lei Orgânica do Distrito Federal; no art. 3º da 

Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de dezembro de 1998, e na Lei Distrital nº 5.244, de 17 de 

dezembro de 2013. 

2.2. O Distrito Federal recebe diretamente da Constituição Federal “as competências legislativas 

reservadas aos Estados e Municípios” (CF, art. 32, § 1º) e, também, as competências comuns, 

concorrente e suplementar (CF, arts. 23 e 24). Essa concentração de competências legislativas e 

materiais facilitam a proteção à criança e ao adolescente. Nos termos do disposto na Constituição 

Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal, na garantia dos direitos da criança e do adolescente, as 

ações governamentais devem ser organizadas com base nas diretrizes de descentralização político-

administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a 

execução dos respectivos programas às esferas estaduais e municipais, bem como a entidades 

beneficentes e de assistência social, e de participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis (CF, arts. 227 e 

§ 7º e 204 e incs. I e II; LODF, arts. 3º, 5º, 268 e 269), o que fundamenta a existência obrigatória do 

CDCA-DF como instância deliberativa. 

 

3- DAS LINHAS DE AÇÃO  
 

3.1- Os projetos deverão atender ações complementares, na garantia dos direitos de crianças e 

adolescentes, voltadas ao esporte, à cultura, à saúde, à formação e à capacitação profissional, ao 

fortalecimento de vínculos familiares e ao fortalecimento institucional que visem à inclusão social, 

atendimento ao adolescente em cumprimento de medida socioeducativa, erradicação do trabalho 

infantil, ações de combate a violência doméstica e violência sexual, física e psicológica, a inclusão de 

crianças e adolescentes com deficiência e participação política.  

Serão também contemplados projetos de estudos e pesquisas para diagnóstico de ações voltadas à 

proteção, defesa e garantia dos direitos das crianças e adolescentes, nas esferas do Executivo, 

Legislativo e Judiciário, no âmbito do Distrito Federal. 

3.1.1. Para os projetos que tenham como foco ações voltadas ao ESPORTE, serão priorizados aqueles 

que atendam as seguintes temáticas: 

a) que assegurem o desenvolvimento físico, mental, social, cognitivo, liderança, mediação de conflitos, 

disciplina, respeito e trabalho em equipe; 

b)  que priorizem o esporte como instrumento para construção de uma cultura de paz. 

3.1.2. Para os projetos que tenham como foco ações voltadas à CULTURA, serão priorizados aqueles 

que atendam as seguintes temáticas: 

a) que incentivem a leitura e valorizem a disseminação de bibliotecas comunitárias; 

b) que valorizem as culturas locais e tradicionais; 

c) que trabalhem a diversidade musical; 

d) que trabalhem artes cênicas, visuais e plásticas; 

e) que trabalhem com promoção do audiovisual 

3.1.3. Para os projetos que tenham como foco ações voltadas à SAÚDE, serão priorizados aqueles que 

atendam as seguintes temáticas: 

a) que trabalhem com usuários de substâncias psicoativas e/ou dependência química; 

b) que trabalhem com disfunções e/ ou reeducação alimentar, obesidade infantil e juvenil; 

c) que trabalhem com projetos voltados à pessoas com deficiência; 

d) que trabalhem com crianças e adolescentes em tratamento hospitalar; 

e que trabalhem com saúde bucal; 

f) que trabalhem com a prevenção de Doenças Sexualmente Transmissíveis – DST; 

g) que trabalhem com gravidez na adolescência; 

3.1.4. Para os projetos que tenham como foco ações voltadas à FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO, 

serão priorizados aqueles que atendam as seguintes temáticas: 

a) emancipação social, política ou profissional com foco nos direitos da criança e do adolescente; 

b) capacitação de profissionais que atuam diretamente no atendimento de criança e adolescente; 

c) capacitação de profissionais que atuam diretamente na captação de recursos, formulação de projetos, 



 

prestação de contas e mensuração de resultados para fortalecimento de políticas para crianças e 

adolescentes;  

d) fortalecimento de Comitês Consultivos e fóruns específicos de crianças e adolescentes; 

3.1.5- Para os projetos de fortalecimento institucional na perspectiva da qualificação dos serviços 

oferecidos à criança e ao adolescente; 

3.2 – Não serão contemplados pelo presente Edital os projetos que tenham por objeto, envolvam ou 

incluam, direta ou indiretamente, delegação das funções de regulação, de fiscalização, de exercício do 

poder de polícia ou de outras atividades exclusivas de Estado. 

 

 

4- DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DAS PARCERIAS 
 

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

por normas de organização interna e demonstrar: 
 

4.1- possuir finalidades contratuais, regimentais ou estatutárias relacionadas com o objetivo da 

subvenção social ou do auxílio para investimentos; 

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

pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

4.3- possuir escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade; 

4.4- possuir no mínimo 2 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 

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

Pessoa Jurídica – CNPJ; 

4.5- possuir experiência prévia e/ou profissional e parceria, na realização, com efetividade, do objeto 

da parceria ou de natureza semelhante; 

4.6- possuir instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

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

estabelecidas.           

4.7- que se encontre devidamente registrada nos órgãos ou conselhos representativos da entidade; 

4.8- que possua atestado de regular funcionamento fornecido por órgãos ou conselhos representativos 

da entidade; 

4.9- o plano de aplicação dos recursos para cada grupo de despesas; 

4.10- a prestação de contas de aplicação de recursos anteriormente recebidos; 

4.11- a aprovação das prestações de contas apreciadas ou julgadas; 

4.12- a regularidade do mandato de sua diretoria e o funcionamento regular da entidade nos últimos 2 

(dois) anos; 

4.12.1- por declaração que se sujeita à fiscalização dos órgãos de controle do Poder Público durante o 

período de aplicação dos recursos recebidos; 

4.12.2- por cópia da ata de eleição o quadro dirigente atual; 

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

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

um deles; 

4.13- que os dirigentes não tenham sido condenados, em decisão irrecorrível, em ações cíveis, 

criminais ou de improbidade administrativa, junto à Justiça Federal e à Justiça Comum; 

4.14- regularidade jurídica por certidão expedida pelo Cartório de Registro Civil ou cópia do estatuto 

registrado e de eventuais alterações; 

4.15- que a organização da sociedade civil funcione no endereço por ela declarado e, se for o caso, 

documento que comprove a utilização de outros espaços ; 

4.16- regularidade fiscal da instituição no que se refere às obrigações fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas e contribuições legais, Dívida ativa da União e Dívida Ativa do Distrito Federal; 

4.17- que a organização da sociedade civil seja uma 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 objeto social, de forma 

imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

4.18- licença ambiental prévia, quando a parceria envolver obras, instalações ou serviços que exijam 

estudos ambientais, conforme preconiza a Lei nº 41, de 13 de setembro de 1989, e suas alterações que 

dispõe sobre a Política Ambiental do Distrito Federal;  

4.19- declaração de que não está em situação de mora ou de inadimplência junto a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública do Distrito Federal;  

4.20- comprovação do exercício pleno da propriedade do imóvel, mediante registro de certidão em 

cartório de registro de imóveis competente, quando a parceria tiver por objeto a execução de obras ou 

benfeitorias no imóvel, admitindo-se, excepcionalmente, por interesse social, as seguintes situações: 

4.20.1- posse de imóvel: 
a) em área desapropriada ou em desapropriação pelo Distrito Federal; 

b) em área devoluta. 

4.20.2- imóvel recebido em doação: 
a) da União, do Estado ou Município, já aprovada em lei, conforme o caso e se necessária, inclusive 

quando o processo de registro de titularidade ainda se encontre em trâmite;  

b) de pessoa física ou jurídica, inclusive quando o processo de registro de titularidade ainda se 

encontre em trâmite, neste caso, com promessa formal de doação irretratável e irrevogável; 

4.20.3- imóvel que, embora ainda não haja sido devidamente registrado em cartório de registro de 

imóveis competente, pertença ao Distrito Federal; ou 

4.20.4- imóvel cuja utilização esteja consentida pelo seu proprietário, com autorização expressa 

irretratável e irrevogável, sob a forma de cessão gratuita de uso. 

    

5- DAS VEDAÇÕES 
 

Além das proibições previstas nos § 1º ao § 5º do artigo 39 da Lei 13.019, é vedada a participação no 

presente Chamamento Público e ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria a 

organização da sociedade civil que: 

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

território nacional; 

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

5.3- tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou 

companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto 

as entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas 

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

fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador público. 

5.4- tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, enquanto 

não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem quitados os débitos que lhe foram 

eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, exceto se a 

apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;; 

5.5- tenha sido punida com sanção de suspensão de participação em licitação ou chamamento publico,  

impedimento de contratar ou celebrar parceria com a administração ou declaração de inidoneidade para 

licitar ou contratar com a administração pública; 

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

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

5.7- tenha entre seus dirigentes pessoa: 

5.7.1- cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

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

anos; 

5.7.2- julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 

função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

5.7.3- considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 

nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n
o
 8.429, de 2 de junho de 1992; 

5.8 - possua convênios ou contratos de repasses vigentes com a Secretaria de Estado de Políticas para 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i


 

Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal ou outro órgão da Administração Pública para 

a execução de objeto idêntico ao da proposta apresentada para esse Edital;  

5.9 – apresente proposta que contemple objeto e público para este Edital que já tenha sido contemplada 

em editais anteriores;  

5.10- seja pessoa física ou instituição privada com fins lucrativos; 

5.11-esteja em mora, inadimplente com outros termos de parceria e demais instrumentos congêneres 

celebrados com a Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito 

Federal ou outro órgão da Administração Pública, ou irregular em quaisquer das exigências da 

legislação pertinente e desse Edital;  

5.12- estiver registrada em situação de inadimplência no Sistema Integrado de Gestão Governamental 

– SIGGO;  

5.13- tenha em sua diretoria dirigentes condenados em decisão irrecorrível em ações cíveis, criminais 

ou de improbidade administrativa perante a Justiça Federal e Justiça do Distrito Federal.  

5.14- proponha a contratação de serviços de consultoria, com ou sem produto determinado; ou apoio 

administrativo, com ou sem disponibilização de pessoal, fornecimento de materiais consumíveis ou 

outros bens. 

5.15- utilize os recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria, pagamento a qualquer título, de 

servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

6. DA PROPOSTA 
 

6.1- A proposta deverá ser apresentada por ofício dirigido à Presidência do CDCA-DF, em duas vias, 

de acordo com as orientações do CDCA-DF, em papel timbrado da instituição, contendo 

obrigatoriamente os itens dos ANEXOS I (documentação) e II (Plano de Trabalho) deste Edital e deve 

seguir o modelo disponível na página do CDCA-DF na internet: 

http://www.conselho.crianca.df.gov.br.  

6.2- Os projetos que visem a elaborar cartilhas, gibis, folders, peças teatrais e produtos semelhantes 

devem apresentar o conteúdo no Plano de Trabalho e, após a aprovação do Projeto, antes da impressão, 

submeter um exemplar à aprovação do CDCA-DF.  

6.3- A instituição poderá apresentar mais de um projeto, desde que a soma de recursos financiados pelo 

FDCA/DF, no âmbito deste chamamento, não ultrapasse R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), 

observados os limites estabelecidos no item 1.3 

6.4- O prazo de vigência dos projetos poderá ser até 12 (doze) meses, obedecendo rigorosamente o 

estabelecido no subitem 1.3.2 desse Edital.  

6.5- Somente para a execução do projeto será permitido o custeio de recursos humanos, devendo ser 

informadas a modalidade de contratação, as funções desempenhadas, carga horária de cada profissional 

e demais agentes do projeto, conforme ANEXO II.  

6.6-A proponente deverá apresentar a qualificação mínima condizente com o cargo que o profissional 

desempenhará dentro do projeto e a estimativa de remuneração a ser paga.  

6.7-A seleção de todos os membros da equipe deverá ser realizada mediante publicidade do processo, 

observados os princípios da Administração Pública previstos no caput do art. 37 da Constituição 

Federal. 

6.8- A proponente que optar por realocar profissionais do próprio quadro para executar atividades do 

projeto deverá apresentar no plano de trabalho os respectivos funcionários, seu posto de trabalho e o 

horário para a execução das atividades do projeto dentro da sua jornada de trabalho junto à Instituição. 

6.8.1– Os encargos trabalhistas serão de responsabilidade da Instituição. 

6.9- Deverá ser apresentada no Plano de Aplicação a planilha de encargos sociais e tributos dos 

profissionais que serão contratados, mesmo quando os encargos e tributos não forem financiados pelo 

FDCA/DF.  

6.10- A proponente deve apresentar pesquisa de preço, com base nos valores de mercado, de todos os 

itens que serão financiados pelo FDCA/DF, por meio de orçamentos de lojas/fornecedores que deve 

conter, obrigatoriamente, número do CNPJ (pessoa jurídica) ou CPF (pessoa física), endereço do 

estabelecimento e data de emissão. 

6.11- É vedada a contratação e a remuneração do presidente e dos demais dirigentes da Instituição com 



 

os recursos do FDCA/DF, conforme legislação pertinente.  

6.12- É vedada a utilização dos recursos do FDCA/DF para aquisição e aluguel de imóveis públicos ou 

privados, conforme legislação pertinente.  

6.13- É vedada a terceirização total das atividades a serem executadas no projeto.  

6.14-Incorrerão em irregularidades os projetos que incidirem nas vedações constantes na Resolução 

Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, do CDCA-DF e suas alterações, que não atendam as 

exigências contidas na Lei Distrital nº 4.049, de 4 de dezembro de 2007, Lei Complementar Nº 151, de 

30 de dezembro de 1998, alterada pela Lei Complementar nº 849 de 2012, e na Lei Federal nº 13019, 

de 31 de junho de 2014 e suas alterações e regulamentações.  

 

7- DO PLANO DE TRABALHO 
 

Deverá constar no Plano de Trabalho: 
 

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

realidade e as atividades ou metas a serem atingidas; 

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

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

abrangidos pela parceria;          

7.4- forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; 

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

 

8- DOS PRAZOS 
 

8.1 – Este edital ficará aberto para recebimento de propostas, da publicação até 18 de novembro 2016 

17 de março de 2017, das 9h às 17h na sede do CDCA-DF, Setor de Armazenagem e Abastecimento 

Norte (SAAN), Quadra 1, Ed. Comércio Local, Loja “C”, Brasília – DF, CEP 70632-100. 

8.2 – Não serão recebidas propostas: 

8.2.1 – enviada por meio eletrônico; 

8.2.2 – com Plano de Trabalho incompleto, sem assinatura do responsável da instituição ou fora dos 

padrões do Anexo II; 

8.2.3 – com documentação incompleta, conforme Anexo I; 

8.2.4 – sem pesquisa de preços de lojas/fornecedores, conforme o item 6.10; e 

8.2.5 – cuja instituição esteja enquadrada em alguma das vedações do item 5 deste Edital. 

8.3 – A análise e aprovação das propostas serão realizadas em dezembro de 2016 e Abril de 2017. 

8.4 – As propostas de projetos a serem iniciados no primeiro trimestre de 2017 terão prioridade na 

análise e na aprovação, desde que apresentados até 18 de novembro e referendados até a plenária do 

CDCA do mês de dezembro. As demais, analisadas e aprovadas em abril de 2017, serão executadas no 

decorrer de 2017. 

8.4 – O presente Edital obedecerá a seguinte previsão de cronograma:  

 

Recebimento dos Projetos da publicação até 17/03/2017 

Publicação do Resultado até 5 dias úteis após aprovação em plenária do CDCA 

Recurso Até 5 dias utéis após publicação da aprovação 

Publicação do resultado, após 

julgamento dos recursos 

Até 5 dias úteis após aprovação no Conselho do Fundo do 

CDCA 

 
 

9- DA                                                       

9.1-Os projetos recebidos serão submetidos à análise documental, bem como da regularidade jurídica e 

fiscal da instituição, em especial no que concerne aos ANEXOS I e II deste Edital, podendo a qualquer 

fase o FDCA-DF dispor de diligência para sanar eventuais formalidades. 

9.1.1 – A partir do comunicado oficial a instituição proponente terá até 5 (cinco) dias úteis para o 

cumprimento das exigências.  

9.1.2 – O não atendimento poderá implicar na reprovação ou arquivamento do processo. 

9.2- O projeto não aprovado na análise prevista no subitem anterior será rejeitado sem análise do 

conteúdo da proposta. 



 

9.3-  O julgamento da proposta será realizado pela Comissão de Seleção, formada pelos membros do 

Conselho de Administração do FDCA-DF, submetida à aprovação da Plenária do CDCA-DF, com 

base no Parecer Técnico-Financeiro do Plano de Trabalho e no Relatório de Visita elaborado pela 

Secretaria Executiva do CDCA/DF. 

9.3.1 – Poderão compor a Comissão de Seleção outros membros do CDCA-DF, desde que nos últimos 

5 (cinco) anos não tenham mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do 

chamamento público e na análise técnica da Comissão de Seleção.  

9.4-O Conselho de Administração do FDCA-DF atribuirá pontuação de 0 a 2 a cada um dos 12 

critérios de seleção, no total de 24 pontos, conforme disposto no ANEXO III deste Edital. 

9.5- Serão considerados tecnicamente habilitados, os projetos que obtiverem pontuação final igual ou 

superior a 12 pontos, e que atendam a política de promoção, proteção, garantia e defesa dos direitos da 

criança e do adolescente de interesse do CDCA/DF.  

9.6- Após a análise realizada pela Comissão de Seleção, o Conselho de Administração do FDCA-DF 

apresentará à Plenária, para referendo, os projetos aptos a receberem recursos do FDCA-DF. 

9.7-Os resultados da seleção, após referendo, serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e 

no endereço eletrônico http://www.conselho.crianca.df.gov.br.  

9.8-A instituição que tiver o projeto não habilitado poderá interpor recurso fundamentado e específico 

direcionado à Presidência do CDCA-DF, no prazo de estabelecido no item 8.6. 

 

                               
 

10.1- O DISTRITO FEDERAL por meio da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, 

Adolescentes e Juventude do Distrito Federal somente celebrará o ajuste com a Instituição que estiver 

com documentação completa e situação regularizada junto aos órgãos competentes.  

10.2- Para celebração do ajuste a instituição deverá apresentar as certidões que comprovem a 

regularidade fiscal e jurídica da instituição e de seus dirigentes dentro do prazo de validade.  

10.3- É de inteira responsabilidade da Instituição interessada a apresentação, no momento da 

celebração do ajuste e da liberação de recursos, novos documentos que porventura, perderem a 

validade no decorrer do processo, como também, as certidões de regularidade fiscal. 

10.4– Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da celebração 

da parceria serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e a instituição deverá formalizar promessa 

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

10.5- Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador 

público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a 

continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente. 

10.6- As parcerias serão formalizadas mediante a celebração de termo de colaboração ou de termo de 

fomento, conforme o caso, atendendo o disposto no artigo 42 da Lei 13.019/2014.  

 

11. DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS  
 

11.1- A liberação de recursos financeiros em decorrência de ajuste deverá obedecer ao cronograma de 

desembolso fazendo relação com as atividades desenvolvidas no cronograma de execução, como 

também, guardar consonância com as fases ou etapas de execução do objeto do Plano de Trabalho.  

11.2- O repasse de recursos financeiros destinados ao cumprimento do objeto do ajuste obedecer  ao 

Plano de Trabalho previamente aprovado, tendo por base o cronograma de desembolso, cuja 

elaboração terá como parâmetro para a definição de parcelas o detalhamento da execução física do 

objeto e a programação financeira do Distrito Federal.  

11.3- Os recursos deverão ser utilizados no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar de seu 

ingresso em conta corrente em favor da entidade beneficiada. 

11.4- Caso a liberação do recurso seja realizada em mais de 1 (uma) parcela, a Instituição deve 

utilizar cada parcela no prazo máximo de 90 (noventa) dias, a contar de seu ingresso em conta corrente 

em favor da entidade beneficiada, ressalvadas os valores destinados aos salários, encargos sociais e 

trabalhistas. 

11.5- Os recursos deverão ser depositados e geridos em conta bancária aberta, obrigatoriamente, no 

Banco de Brasília – BRB, exclusivamente para o projeto, e enquanto não executados, serão 

obrigatoriamente aplicados na forma da Lei. 



 

11.6- Ficará suspensa a liberação das parcelas do termo de fomento quando verificado desvio de 

finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das etapas ou fases 

programadas, práticas atentatórias aos princípios da Administração Pública nas contratações e demais 

atos praticados na execução do projeto, de acordo com o disposto no artigo 48 da Lei 13.019/2014. 

11.7 - A liberação dos recursos está condicionada à disponibilidade financeira, após a aprovação do 

projeto. 

11.8 - Fica prorrogado de ofício a vigência do termo de colaboração pela administração pública 

quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso 

verificado. 

 

12-DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

 

12.1 - O ajuste dever  ser fielmente executado pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas e a 

legislação pertinente, respondendo cada uma, no que lhe couber, pelas consequências de sua 

inexecução total ou parcial. 

12.2 - A prestação de contas deve obedecer às normas previstas no Capitulo VIII da Instrução 

Normativa nº 01/2005 CGDF, artigos 63 a72 da Lei 13.019 e o Termo de Colaboração/Fomento 

firmado entre as partes, devendo ser apresentado à Unidade de Gestão de Fundos – 

UNGEF/SECRIANÇA relatório contendo exposição da execução das atividades, conforme estipulado 

no Termo de Colaboração/Fomento.  

12.3- A prestação de contas final ser  apresentada ao concedente no pra o de até 90 (noventa) dias 

contados do término da vigência da parceria, conforme disposto no art. 69 da Lei nº 13.019/2014.  

12.4- A falta da prestação de contas parcial e/ou final no prazo previsto e/ou a existência de prestação 

de contas com pendências não solucionadas em tempo hábil, impedirá que a Instituição receba novos 

repasses de recursos, mesmo que para projetos diferentes.  

12.5-Quando a liberação dos recursos ocorrer em 3 (três) ou mais parcelas, a partir da terceira 

liberação, ser  exigida a prévia apresentação de prestação de contas parcial referente à penúltima 

parcela liberada.  

12.6- Caso a liberação dos recursos seja efetuada em até duas parcelas a apresentação da prestação 

de contas ser  feita até o prazo final da vigência do instrumento, globalizando as parcelas liberadas.  

 

 

13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

13.1- O presente Edital e Anexos ficarão à disposição dos interessados no CDCA-DF e no endereço 

eletrônico http://www.conselho.crianca.df.gov.br. 

13.2- Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 

13.2.1– ANEXO I – Relação de Documentos. 

13.2.2- ANEXO II – Plano de Trabalho. 

13.2.3- ANEXO II – Matriz de Pontuação 

13.2.4- ANEXO IV – Minuta do termo de Colaboração 

13.2.5- ANEXO V – Minuta do termo de Fomento 

13.3- A partir da publicação do Edital, a Secretaria Executiva do CDCA-DF estará à disposição para 

prestar esclarecimentos na sede do CDCA-DF, como também poderão ser obtidos por meio dos 

telefones (61) 3213-0740 e 3213-0741 e ou pelo e-mail cdcabrasiliadf@gmail.com.  

13.4- Todo material produzido no âmbito dos projetos deverá conter a logomarca do CDCA-DF, não 

havendo vedação para inserção das logomarcas de outros parceiros e colaboradores diretamente 

envolvidos no projeto. 

13.5- Quando se tratar de obra de construção, conservação, implantação ou melhoria de bases físicas 

de bem imóvel, será exigida a realização de processo de consulta pública de preço, na execução direta 

ou indireta, para bens idênticos descriminados pela entidade. Em quaisquer das duas modalidades será 

considerado o valor global do orçamento menor. 

13.6 – Todas as obras de ampliação devem apresentar o projeto arquitetônico elaborado e assinado por 

profissional devidamente registrado no CREA/CAU-DF. 

13.7- De acordo no disposto no Plano de Aplicação dos recursos do FDCA-DF serão sempre 

observados os princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

http://www.conselho.crianca.df.gov.br/


 

eficiência.  

13.8 A organização da sociedade civil indicará ao menos 1 (um) dirigente que se responsabilizará, de 

forma solidária, pela execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, devendo 

essa indicação constar do instrumento da parceria. 

13.9- A inexecução total ou parcial do objeto do ajuste enseja a aplicação de sanção de suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo do Distrito Federal, por até dois anos. 

13.10- No caso de inexecução, fica a parceira obrigada à imediata devolução dos bens públicos em seu 

poder e à imediata devolução dos valores repassados, com as devidas correções. 

13.11- Os casos omissos serão dirimidos pelo Conselho de Administração do FDCA-DF e 

referendados pela Plenária do CDCA-DF.  

 

Brasília, 26 de julho de 2016. 

 

 

FABIO FELIX 

Presidente CDCA/DF 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060” 

Republicação para adequação do texto original à legislação vigente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO I – RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

 
RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SER APRESENTADOS 
COM A PROPOSTA 1.      Ofício dirigido à Presidência do CDCA-DF; 

2.      Plano de Trabalho (Anexo II); 

3.      Comprovante de inscrição no CNPJ; 

4.      Comprovante de inscrição no CAS/DF ou CNAS(quando couber); (original e 
cópia) 5.      Registro no CDCA-DF; 

6.      Estatuto devidamente registrado em cartório; 

7.      Ata de eleição da atual Diretoria devidamente registrada em cartório;(original e 
cópia) 8.      Certidão negativa nas esferas cível e criminal das Justiças Federal e do Distrito 
Federal dos 

Dirigentes da instituição retiradas nos endereços: 

http://portal.trf1.jus.br/sjdf/ehttp://www.tjdft.jus.br/ 

respectivamente, com a devida autenticação. 
9.      Declaração de Regular Funcionamento nos últimos 3(três) anos,fornecida por 
autoridade pública; 

(original e cópia) 11.   Atestado da Promotoria de Justiça de Fundações e Entidades de Interesse Social, 
aprovando a 

prestação de contas do exercício anterior, ou a Declaração de andamento 

do respectivo processo; (original e cópia) 12.   Alvará de funcionamento ou laudo técnico de Engenheiro Civil ou laudo da 
Vigilância Sanitária ou 

laudo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal;(original e cópia) 13.   Relatório das Atividades, devidamente assinado pelo Representante legal da 
Entidade;(original e 

cópia) 14.    Declaração de compromisso de abertura de conta no BRB, devendo ser 
apresentado o extrato 

Bancário com o número da conta no ato da celebração do convênio; 15.   Cópia da documentação pessoal do representante legal da instituição; (original e 
cópia) 16.   Certidão Negativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, retirada no 
endereço: 

www.receita.fazenda.gov.br, devidamente autenticada; 17.   Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Previdenciárias 
Federais, retirada no 

Endereço portal dataprev.gov.br, devidamente autenticada; 18.   Certidão Negativa de Débitos com o Distrito Federal, retirada no endereço 
portal: dataprev.gov.br, 

devidamente autenticada; 19.   Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, 
fornecida pela Caixa 

Econômica Federal nos termos da Lei 8.036, de 11 demaio de1990, retirado no 

endereço: 

www.caixa.gov.br, devidamente autenticada; 
20.   Certidão de Quitação de Débitos Trabalhistas, retirada no 
endereço:www.tst.jus.br/certidao, 

Devidamente autenticada; 21.   Declaração negativa de inscrição no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas 
e Suspensas(CEIS), 

Que pode  ser  retirada  no  endereço:  

http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam 

(Atenção:Basta imprimirtelado site com os resultados encontrados). 
22.   
Declaraçãoexpressa,sobaspenasdalei,dequeapessoajurídicanãoempregatrabalhadoresn
as 

situações descritas no inciso XXXIIIdoartigo 7°daConstituição Federal; 
23.   Declaração expressa do proponente, sob as penas do artigo 299 do Código 
Penal, de que não se 

Encontra em mora e nem em débito junto a qualquer órgão ou entidade da 

Administração Pública do 

Distrito Federal; 
24.   Declaração se sujeitando à fiscalização dos órgãos de controle do Poder Público 
durante o período 

de aplicação dos recursos recebidos; 25.   Declaração garantindo acesso gratuito do usuário a serviços, programas, 
projetos, benefícios e à 

Defesa de direitos previstos no PNAS, sendo vedadaa cobrança de qualquer espécie; 26.   Comprovante de pagamento do PIS/PASEP dos últimos 3(três) meses; 

27.   Pesquisa de Preços com 3 (três) orçamentos, nos parâmetros do subitem 6.10 do 
Edital. 

http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
http://portal.trf1.jus.br/sjdf/
http://www.receita.fazenda.gov.br/
http://portal.dataprev.gov.br/
http://portal.dataprev.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam


 

ANEXO II 

PLANODE TRABALHO 

 
1. DADOSCADASTRAIS 
Órgão/Entidade Proponente: CNPJ: 

Endereço: 

Cidade: UF: CEP: Telefones da 
Entidade: (     ) 

Nome do Responsável: CPF: 

RG/Órgão 
Expedidor: 

Cargo na 
Instituição: 

Função na 
Instituição: 

Telefone do 
Responsável: 

Endereço do Responsável: CEP: 

 
2. OUTROS PARTÍCIPES (SE HOUVER) 
Órgão/Entidade: CNPJ/CPF: 

Nome do Responsável: Função: CPF: 

RG/ÓrgãoExpedidor: Cargo: Matrícula: 

Endereço: Cidade: CEP: 

 
3. DESCRIÇÃODOPROJETO 
3.1.Título do Projeto: Período deExecução Total do Projeto: 

Início(não colocar dataespecífica): Término: (não colocar 
dataespecífica): 

Local de Execução do Projeto (Endereço): 

Total de Crianças e/ ou Adolescentes atendidos no projeto: 
 
 
 

3.2.Linha de ação do Edital (Transcrever a(s)linha(s)de ação que foi escolhida com o objeto do projeto, 
dentre as indicadas no item 4 do Edital). 

3.3.Identificação do Objeto (Descrição completa do objeto a ser executado de forma de limitada e 
especificada): 

3.4.Justificativada proposição: 
(Fundamentar a pertinência e relevância do projeto como resposta a um problema ou necessidade 

identificada de forma objetiva, específica e clara). Deve haver ênfase em aspectos qualitativos e 

quantitativos, evitando-se dissertações genéricas sobre o tema. Apontar indicadores da cidade ou Região 

Administrativa–população, número de crianças e adolescentes, dados do atendimento realizado pela 

instituição proponente (quantidade, perfil do público atendido, quantidade de equipamentos). 

3.5.Objetivos: (Descrever o objetivo geral e os objetivos específicos pretendidos). 

3.6.Metas: (Nesse quadro devem ser indicados o números de metas a serem realizadas dentro do projeto, 
bem como a descrição detalhada de cada meta de forma qualitativa e quantificada,sendo que as metas, 

são de maneira sucinta, os objetivos que os projetos buscam desenvolver, devendo indicar também no 

quadro os resultados esperados de modo a permitir a verificação de seu cumprimento,além da 

identificação e quantificação do público alvo do projeto). 

 
 



 
 
 

Nº DA META META RESULTADO 

   

   

   

 

4.METODOLOGIA 

(Explicar de forma detalhada todas as ações a serem desenvolvidas no projeto para que as metas propostas 

sejam alcançadas. Explicar o tipo de trabalho,o instrumental a ser utilizado [questionário,entrevista etc],o 

público beneficiário ,número de participantes,tempo previsto,a equipe e a divisão do trabalho,tudo aquilo que 

será utilizado para a execução do projeto). 

 

* Em caso de capacitação, informar tema, conteúdo, objetivos pretendidos, duração e local de realização. 
CURSO DE CAPACITAÇÃO 

Tema Conteúdo Objetivo Duração/Carga Horária Palestrante Local 
      

      

 

*Em caso de contratação de recursos humanos, informar a qualificação de cada profissional, jornada de 

trabalho(diária ou semanal ou mensal),nome do cargo e detalhamento das atribuições ou produto,período de 

contratação, remuneração, natureza jurídica da relação de trabalho(autônomo, regime jurídico da CLT, micro 

empreendedor individual, etc), cronograma e descrição das atividades a serem desenvolvidas. 

 

RECURSOS HUMANOS 
 
 

Cargo 

Atividades 
a serem 

desenvolvi 

das 

 
Tipo de 

contratação 

 
Período de contratação/ 

meses 

 
Jornadade 

trabalho 

 
 

N° de profissionais 

      

      

      

 
 
5.PLANODE APLICAÇÃO 
 
5.1.    Subvenção Social (despesas de custeio) 
Natureza da Despesa Quantidade/Unidade 

De medida 
Valor Unitário 

(média de 
referencia)* 

Valor total 

Descrever todas as especificações dos 

materiais a serem adquiridos, sem 

indicação de marca. 

Nº Bens de consumo 
Serviços de 

terceiros PJ 

Auxílio à pessoa 

física 

   

 Total:    

 
5.1.1. Serviços de Terceiros – Pessoa Física 
Nº Descrição Quantidade Nº meses Valor Unitário  

(médio de 
referencia)* 

Valor Total 

      

      

 Total   



 

*Valor unitário incluindo despesas com encargos sociais. 
 
 
 
 
5.1.2 Encargos com Serviços de Terceiros – Pessoa Física (Recursos Humanos) 
Nº Descrição Quantidade Nº meses Valor Unitário (médio de 

referencia)* 

     

     

 Total    

 
5.1.3 Detalhamento dos Encargos Sociais com Serviços deTerceiros– Pessoa Física 
 
 

Descrição 
FGTS 

(8%) 
 

13ºSalário 
Provisão de 

Férias 
1/3Férias 

 
Provisão FGTS 

Outros Encargos 

 

       

       

       

 
5.1.4.    Auxílio Investimento (despesas de capital) 
NaturezadaDespesa 
(Descrever todas as especificações 
dos bens a serem adquiridos, sem 
a indicação de marca). 

Quantidade/Unidadede
medida 

Valor Unitário 
(médio de 
referencia)* 

Valor total 

Especificação    

Bens permanentes    

Total:    

* Considerado o orçamento aprovado para despesa. 
 

5.1.5.    Auxílio Investimento (despesas com obras) 
Natureza da Despesa Quantidade/Unidadede

medida/M
2
 

Valor Unitário (médio 
de referencia)* 

Valor total 

Nº Especificação ou quadro de 

detalhamento do projeto 

elaborado pela pessoa 

jurídica com cada etapa e 

valor correspondente. 

 

 
 

   

     

 Total:    

* Considerado o orçamento aprovado para despesa. 
 

5.1.6 Resumo Plano de Aplicação  

Natureza de Despesa Valores (R$) 

1 - Total Subvenção Social (Itens 
5.1+5.1.1+5.1.2+5.1.3) 

 

2 -Total Auxílio Investimento (despesas de capital)  

3 –Total Auxílio Investimento (despesas com obras)  



 

TOTAL DO PROJETO (1+2+3) =  

 

 

 

6.CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

6.1.    CONCEDENTE 
RECURSO 

Natureza de Despesa Subvenção Social (despesas de custeio) 
Meta nº 1º Parcela*** 2º Parcela 3º Parcela 4º Parcela 

MÊS 1,2 e 3 MÊS 4, 5 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10, 11 e 12 

Meta1*     
 Etapa1** 

(Descrever o que 
será gasto em cada 
etapa) 

R$***    

 Etapa2     
Meta2     
 Etapa1     
 Etapa2     
Total Natureza de Despesa     
Natureza de Despesa Auxílio Investimento (despesas de capital) 
Meta1* MÊS 1,2 e 3 MÊS 4, 5 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10, 11 e 12 

 Etapa1** R$***    
 Etapa2     
Meta2     
 Etapa1     
 Etapa2     
Total Natureza de Despesa     
Natureza de Despesa Auxílio Investimento (despesas com obras) 
Meta1* MÊS 1,2 e 3 MÊS 4, 5 6 MÊS 7, 8 e 9 MÊS 10, 11 e 12 

 Etapa1** R$***    

 Etapa2     
Meta2     
 Etapa1     
 Etapa2     
Total Natureza de Despesa     
TOTAL POR PARCELA 

 
R$***    

* A quantidade de Metas fica a critério do Projeto; 
** A quantidade de Etapas de cada Meta fica a critério do Projeto; 

***Cada parcela corresponde a 3 (três) meses de execução, sendo necessário somá-los para se chegar o total 

de cada parcelamento. 
 

7. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meta e Etapa (Detalhar a duração, fixando os períodos estimados para início e término das atividades). 

Indicar cada uma das ações que serão realizadas para atingir cada meta e o prazo previsto para a 

implementação dela e de suas etapas, tudo em consonância com o cronograma de desembolso. 

Observação: não colocar data específica no campo “Duração/Mês”): 

 

Meta/Etapa nº Especificação 
das ações 

Valor Duração/Mês 

Início Término 

Meta1* -------------    

 Etapa1**     

 Etapa2     

 Etapa3     



 

Meta2     

     

 Etapa1     

 Etapa2     

 

* A quantidade de Metas dos projetos fica a critério do Projeto. 

** A quantidade de Etapas de cada Meta fica a critério do Projeto. 

 

8.MONITORAMENTOE AVALIAÇÃO 

A Instituição deve indicar os mecanismos de acompanhamento e avaliação do projeto pelos órgãos 

envolvidos (entidade concedente, proponente e parcerias envolvidas na ação). Deve indicara as coes que 

serão adotadas pela Instituição como objetivo de dar continuidade ao projeto apresentado. O processo de 

avaliação deve conter: 

a) avaliação permanente: mecanismos de acompanhamento das ações implantadas pelo Projeto em períodos 

curtos, a tempo de propor soluções alternativas aos problemas quevão surgindo; 

b)avaliação periódica de resultados:  avaliação realizada na conclusão de determinadas  fase; mede as 

consequências previstas nos objetivos e também aponta para resultados que não haviam sido previstos,mas 

que acontecerem durante o decorrer do projeto. São resultados parciais, nãofinais; 

c) avaliação final ou de impacto: avaliação que acontece algum tempo após o término do projeto, quando as 

ações previstas no Projeto forem concluídas. Mede os resultados de longo prazo que atingiram o público- 

alvo e a sociedade. 

 

9.DECLARAÇÃO 

 
Na qualidade de representante legal do Convenente, declaramos, para fins de prova junto à Secretaria de 

Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e Juventude do Distrito Federal, para os efeitos e sob as 

penas da Lei,que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência como Tesouro do Distrito 

Federal ou qualquer órgão ou entidade da administração pública do Distrito Federal, que impeça a 

transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Distrito Federal, na forma 

deste Plano de Trabalho. Pede deferimento. 
 

 

Brasília, de  de 2016. 
 

 

(Nome) 

(cargo)



 

ANEXO III 

MATRIZ DE PONTUAÇÃO (Distribuição de pontos aos projetos) 

 
Legenda: 

(0): Não esta especificado no projeto. 

(1): Especificado, mas de maneira insatisfatória, havendo lacunas nas 

informações. (2): Está bem especificado no projeto e de maneira 

satisfatória. 

 
CRITÉRIO DE PONTUAÇÃO 

 

PONTUAÇÃO 

0 1 2 

1)Proposta de acordo com a legislação relacionada acriança e ao adolescente, 
Em especial ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e as Resoluções 
do CDCA-DF e do CONANDA. 

   

2) Capacidade técnica e administrativa e operacional da instituição para 
execução do projeto, principalmente ao tema proposto. 

   

3)A proposta apresenta o problema que atinge diretamente as crianças e 
Adolescentes apontando as possíveis causas e consequências, justificando as 

estratégias elaboradas para executar o projeto. 

   

4) Apresentação de dados e/ou de indicadores sociais (IDEB, Mortalidade 
Infantil, IDH dentre outros )que justifique a intervenção sobre a realidade da 

criança e/ou do adolescente na região (quadra,setor,núcleo...) na qual o projeto 

será desenvolvido. 

   

5) A proposta promove a participação de crianças e adolescentes,bem como a 
sensibilização/mobilização da redução das desigualdades, a equidade de raça, 

de etnia, de gênero, de orientação sexual, de inclusão de crianças e 

adolescentes com deficiência. 

   

6) Apresentação do trabalho/envolvimento da família como mais uma 
estratégia para o alcance de objetivos e resultados. 

   

7) A proposta apresenta resultados concretos, em termos quantitativos e 
qualitativos,que promovam melhorias significativas nas condições de vida das 

crianças e adolescentes. 

   

8) Detalhamento   da   Metodologia   e   Adequação   da   abordagem 
Sócio pedagógica em relação ao público-beneficiário, equipe do projeto e 

atividades a serem desenvolvidas; 

   

9)Proposta de monitoramento e avaliação do projeto.    

10) Envolvimento de profissionais qualificados no projeto nas áreas das 
especificidades necessárias para a realização do projeto. 

   

11)Apresenta estratégias de trabalho em rede e/ou articulação de políticas 
Públicas como mais um mecanismo para alcance dos objetivos e resultados 

propostos. 

   

12) Coerência no Orçamento, entre os valores solicitados e recursos 
Necessários com as atividades e ações propostas. 

   

Total Final  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO IV TERMO DE COLABORAÇÃO Nº         /2016-, QUE ENTRE 

SI CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO 

DISTRITO FEDERAL E A ENTIDADE _______________, 

PARA FINS QUE ESPECIFICA. 

 

PROCESSO: 417.__________/2016 

 

 O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS 

PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, com sede no 

SAAN Quadra 1, Lote C – Edificio Comércio Local, Brasília/Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 15.558.339/0001-85, representada por AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO, 

brasileiro, residente e domiciliado em Brasília - DF, CPF nº 244.942.671-04,  na qualidade de 

Secretário de Estado de Políticas Para Criança, Adolescente e Juventude do Distrito Federal doravante 

denominada CONCEDENTE e a entidade ______________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº___________________, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, doravante 

denominada OSC, situada no ________________________________Brasília/ DF, representada por 

________________________-, portador do RG nº _______________ e do CPF nº 

_____________________, residente e domiciliado na _____________________________, Lago 

Norte - Brasília/DF, na qualidade de  Presidente, resolvem celebrar o presente Termo de Colaboração 

com fundamento na Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de dezembro de 1998, combinada com a 

art. 269-A da Lei Orgânica do Distrito Federal e com fundamento na Lei Distrital nº 5.244, de 17 de 

dezembro de 2013, na Resolução Normativa nº 137 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CONANDA, e na Resolução Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, , na 

Resolução nº 76 de 16 de novembro de 2015, CDCA-DF,  in 01/2005- CGDF, aplicando-se ainda os 

dispositivos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei Federal 13.204 de 15 

de dezembro de 2015 e Regulamentação no âmbito do Distrito Federal; aos quais as partes sujeitam-se 

a cumpri-las, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DESCRIÇÃO DO OBJETO PACTUADO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – META DE ATENDIMENTO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - RESULTADOS ESPERADOS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - DO CONCEDENTE 

a) indicar o Gestor da Parceria, conforme Arts. 35 e 61 da Lei 13.019/2014;  
b) cumprir os compromissos financeiros assumidos com a OSC; 
c) notificar, formal e tempestivamente, a OSC sobre as irregularidades observadas na 

execução do objeto do presente Termo; 

d) fiscalizar a execução do objeto pactuado; 

e)Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta de acordo com o Plano de 

Trabalho e Cronograma Fisico/Financeiro, anexo, que passam a fazer parte integrante do 

presente Termo. 

f)supervisionar, monitorar e fiscalizar o desempenho das ações desenvolvidas, bem como a 

aplicação dos recursos financeiros repassados; 

g) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, 

de modo a evitar sua descontinuidade, nos termos do inciso XII do art. 42 da Lei 13.0198. 



 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

a) executar o objeto deste Termo na forma estabelecida no Plano de Trabalho e demais 
normas disciplinadoras no âmbito da CONCEDENTE; 

b) realizar todos os serviços relacionados a este Termo de Colaboração, de acordo com 
suas especificações e as normativas vigentes;  

c) responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e prepostos, bem 
como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham ser 
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento dos serviços aqui demandados; 

d) comunicar à CONCEDENTE toda e qualquer irregularidade ocorrida durante a 
execução do objeto do presente Termo; 

e) manter a CONCEDENTE informada sobre o andamento estabelecido no Plano de 
Trabalho;  

f) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONCEDENTE; 
g) responder por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora, omissão ou 

erro, na condução do objeto deste Termo de Colaboração;  
h) Observado o disposto no art. 7º, inciso IX da Instrução Normativa nº 01/2005 – CGDF, 

definitivamente incorporar no patrimônio da OSC os bens adquiridos, produzidos ou constituídos 
com os recursos deste Termo..  

i) encaminhar, de imediato, à CONCEDENTE qualquer alteração em seus atos 
constitutivos, bem como outros documentos e informações necessárias à boa execução e ao 
acompanhamento do objeto deste Termo; 

j) garantir profissionais em quantidade e com formação e experiência compatíveis com a 
meta de atendimento pactuada;  

k) aplicar os recursos advindos desta Termo, exclusivamente no custeio das ações propostas 
no Plano de Trabalho; 

l) movimentar os recursos deste Termo exclusivamente na conta corrente do Banco de 
Brasília S/A, aberta para este fim; 

m)  apresentar prestação de contas parcial, de acordo à sistemática de liberação de recursos 

prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

n) prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa 

dias a partir do término da vigência deste Termo ou no final de cada exercício, se a duração do Termo 

exceder um ano, nos termos dos arts.49 e 69 da Lei n° 13.019/2014; 

o) apresentar relatório de execução do objeto, contendo as atividades ou projetos 

desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados, nos termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de liberação de 

recursos prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

p) apresentar relatório de execução financeira do termo de Colaboração, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, nos 
termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de liberação de recursos prevista no 
cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

q) manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas 

durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, nos 

termos do art.68 da Lei n° 13.019/2014; 

r) permitir  o livre acesso do executor e de servidores dos órgãos de controle interno e 

externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o 

instrumento pactuado, quando em missão de acompanhamento, avaliação e fiscalização;  

s) manter registros contábeis específicos do fluxo de recursos recebidos a conta deste Termo, 

destacando a receita, as aplicações financeiras e os respectivos rendimentos, bem como as despesas 

realizadas; 

t) zelar pelo bom andamento das atividades objeto deste Termo; 

u) adotar na execução das despesas, provenientes dos recursos recebidos pelo presente 

Termo, princípios e procedimentos estabelecidos na Lei n° 13.019/2014;  



 

v) devolver à administração pública no prazo improrrogável de  trinta dias, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da Parceria, serão sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública, nos termos do art.52 da Lei n° 13.019/2014; 

w) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 
que exerça suas ações todas as Parcerias celebradas com a administração pública, contendo as 
seguintes informações, nos termos do art.11 da Lei n° 13.019/2014: I - data de assinatura e 
identificação do instrumento de Parceria e do órgão da administração pública responsável; II - nome 
da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
- CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; III - descrição do objeto da Parceria; IV - valor 
total da Parceria e valores liberados, quando for o caso;   V - situação da prestação de contas da 
Parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi 
apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; VI - quando vinculados à execução 
do objeto e pagos com recursos da Parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.  

x) É proibida a transferência total ou parcial da execução do objeto deste Termo.  

 

CLÁUSULA QUARTA – LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

 Os recursos serão repassados regularmente, em conta específica na agência do Banco de 

Brasília - BRB indicada pela OSC, desde que não exista nenhuma pendência indicada pela 

CONCEDENTE, tendo por base o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho 

aprovado, o qual é parte integrante e indissociável deste instrumento. 

 

I – VALOR TOTAL DA PARCERIA: 

II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Mês de 

Referênc

ia 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Total do 

Desembo

lso 

            

             

             
             

             
             

             
             

Total do 

Desembo

lso 

            

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos transferidos à OSC, por meio deste Termo, enquanto não 

utilizados serão obrigatoriamente aplicados: 

a) em caderneta de poupança de instituição financeira oficial – Banco de Brasília, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e/ou 

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista 
para prazos menores. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os rendimentos das aplicações financeiras na forma do parágrafo 

anterior serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do presente Termo, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo constar de 



 

demonstrativo específico que integrará as prestações de contas deste Termo. E quando os valores 

transferidos não forem utilizados, deverão ser restituídos, se for o caso, atualizado monetariamente 

desde a data do recebimento, acrescido de juros legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As parcelas dos recursos transferidos no âmbito deste Termo serão 

liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a 

seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:  

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida;    

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento 

da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou 

de Colaboração;  

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo.  

PARÁGRAFO QUARTO - Os recursos serão mantidos em conta bancária específica e somente 

serão permitidos saques para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho previamente 

aprovado, ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas no art.53 da Lei n° 

13.019/2014, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 

obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, ou, desde que previamente autorizada pela 

CONCEDENTE, em caráter excepcional, outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central 

do Brasil, em que fique identificada sua destinação e, no caso de pagamento, o credor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS COM DEFINIÇÃO DE 

FORMA, METODOLOGIA E PRAZOS 

5.1 A OSC deverá apresentar prestação de contas parcial e final, da aplicação integral dos 

recursos recebidos, na forma estabelecida no Capítulo IV, da Lei nº 13.019, de 21 de julho de 2014, 

além das normas previstas no Capitulo VIII da Instrução Normativa nº 01/2005 CGDF; 

5.2 A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao 

gestor da Parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 

pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 

metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, nos termos do 

art.64 da Lei 13.019/2014, além das normas previstas no Capitulo VIII da Instrução Normativa nº 

01/2005 CGDF; 

5.3 Para a apresentação das contas, parcial e/ou final, as OSC’s deverão apresentar os 

comprovantes e documentos a seguir descritos: cópia das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive 

recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número do instrumento da parceria; 

5.4 A OSC que mantiver mais de um ajuste com o Distrito Federal observará que os 

comprovantes e documentos apresentados para prestação de contas desse Termo, não poderão ser 

apresentados em outro ajuste, para a mesma finalidade, sob pena de caracterização de indício de 

fraude, sujeitando o autor às medidas legais cabíveis;  

5.5 A OSC apresentará prestação de contas parcial, de acordo à sistemática de liberação de 

recursos prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

5.6 A OSC apresentará prestação de contas final da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência do Termo ou no final de cada 
exercício, se a duração do Termo exceder um ano, nos termos dos arts.49 e 69 da Lei n° 
13.019/2014; 

5.7 A OSC deverá apresentar relatório de execução do objeto, contendo as atividades ou 
projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, nos termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de 
liberação de recursos prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

5.8 A OSC apresentará relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do 



 

objeto, nos termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de liberação de recursos 
prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

5.9 A OSC manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de 
contas durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
nos termos do art.68 da Lei n° 13.019/2014; 

5.10 A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade 
civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a 
racionalização dos procedimentos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

O CONCEDENTE deverá designar Gestor para acompanhar e fiscalizar o presente Termo, ao 

qual caberá as atribuições previstas no art.61 da Lei n° 13.019/2014, quais sejam: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto; 

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

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

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

III - 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;  

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A OSC que incorrer na inexecução do presente estará sujeita à: 

a) advertência;  

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar termos de Colaboração, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera 

de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

c) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos 

de Colaboração, termos de colaboração e 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a 

organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o 

prazo da sanção aplicada com base item b; 

d) as sanções estabelecidas nas letras A e B são de competência exclusiva de Ministro de 

Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 

ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade; 

e) prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria;  

f) prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da 

infração.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Considera-se inexecução a inobservância das Cláusulas ora pactuadas 

e diretrizes contidas no Plano de Trabalho previamente aprovado, em especial: 

a) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, 
ainda que em caráter emergencial;  

b) efetuar saque ou transferir os recursos oriundos deste ajuste para outra conta bancária, 
de forma a garantir que para cada despesa haja uma única ordem de pagamento no exato valor e 
com identificação do credor; 

c) realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar; 
d) pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante do quadro de 

pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos 
Municípios, por serviços de consultoria ou assistência técnica; 

e)  realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência; 
f) demais situações previstas na Lei nº 13.019/2014. 

 



 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

7.1 A CONCEDENTE promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do  
objeto da Parceria; 

7.2 A CONCEDENTE realizará, sempre que possível, a pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da Parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das 
metas e atividades definidas; 

7.3 A CONCEDENTE instituirá a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do 
art. 35 da Lei n° 13.019/2014; 

7.4 A CONCEDENTE emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de Parceria 
celebrada e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC, 
contendo os seguintes elementos mínimos:  

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;  

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 

sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 

estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;  

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias. 

 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO 

A presente Parceria terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por igual período, mediante Termo aditivo, observada a disponibilidade 

orçamentária, o cumprimento das metas por meio da prestação de contas parciais e ao final de cada 

exercício financeiro, a comprovação da regularidade da OSC e a manutenção do interesse público.   

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

9.1 A OSC se obriga a restituir o valor transferido pela CONCEDENTE, acrescido do valor da 
contrapartida, se for o caso, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de 
juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Pública nos seguintes casos: 

a)  quando não executado o objeto do presente avença; 

b)  quando não apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial, a cada 

 exercício, e ao final; 

c) quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto da Parceria e; 

d)  quando houver saldo financeiro remanescente, inclusive proveniente das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 

Parceria. 

9.2 Por ocasião da prorrogação da Parceria, a OSC poderá solicitar à CONCEDENTE, a 
reprogramação do saldo financeiro remanescente, exclusivamente para aplicação no objeto da 
Parceria, mediante termo aditivo, desde que esteja regular com a execução do objeto da Parceria e 
com a prestação de contas. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – LIVRE ACESSO DOS AGENTES DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA, 

CONTROLE INTERNO E DO TRIBUNAL DE CONTAS 

 A OSC deverá garantir o livre acesso dos agentes da CONCEDENTE, do controle interno e 

do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a 

termos de colaboração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto. 

 



 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS E 

FINANCEIRAS EXCLUSIVAS DA OSC  

A OSC é exclusivamente responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos no âmbito da Parceria, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de 

pessoal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OSC NO 

PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E 

COMERCIAIS 

13.1 É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 

colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da CONCEDENTE a 

inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da 

Parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

13.2 É de responsabilidade exclusiva da OSC a retenção e recolhimento dos impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além dos tributos de qualquer espécie e as despesas 
de ordem trabalhista, como salário, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, não 
cabendo à CONCEDENTE qualquer ônus ou responsabilidade, subsidiária e/ou solidária, sobre os seus 
empregados; 

13.3 É de responsabilidade exclusiva da OSC a ocorrência de quaisquer acidentes a que 
venham a ser vitimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às 
leis trabalhistas e previdenciárias e assegurando-lhes as demais exigências para o exercício das 
atividades, não cabendo à CONCEDENTE qualquer ônus ou responsabilidade, subsidiária e/ou 
solidária, sobre os seus empregados; 

13.4 O plano de trabalho, devidamente aprovado pela CONCEDENTE, é parte integrante e 
indissociável deste Termo de Colaboração. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 
A OSC divulgará na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 

em que exerça suas ações todas as Parcerias celebradas com a administração pública, contendo as 

seguintes informações, nos termos do art.11 da Lei n° 13.019/2014:  

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

pública responsável;  

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

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

III - descrição do objeto da Parceria;  

IV - valor total da Parceria e valores liberados, quando for o caso;    

V - situação da prestação de contas da Parceria, que deverá informar a data prevista para a 

sua apresentação, a data em que foi apresentado, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo;  

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

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

individual prevista para o respectivo exercício.  

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DENÚNCIA OU RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão da Parceria, além daqueles estabelecidos no art. 73 da Lei 13.019, 

as seguintes situações: 

a) o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

b) o emprego dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

c) a aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto nos Art. 15, 

Decreto 35.240/2014; e 



 

d) a falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos estabelecidos; 

e 

e) inscrição da OSC no cadastro de inadimplentes do SIGGO; 

f) A interrupção ou paralisação da execução do objeto da Parceria; 

g) a inexecução total ou parcial do objeto do ajuste enseja a aplicação de sanção de suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo do Distrito Federal, por até dois anos; e 

h) No caso de inexecução, fica a parceira obrigada à imediata devolução dos bens públicos 

em seu poder e à imediata devolução dos valores repassados, com as devidas correções. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão da Parceria, na forma do caput, enseja a imediata instauração 

das medidas cabíveis ao caso, podendo incluir sindicância e tomada de contas especial. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

Fica eleito o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas relativas à execução desta 

Parceria, esgotados as tentativas de solução administrativa, com a participação da Assessoria Jurídico 

Legislativo – AJL/Secriança; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO E REGISTRO 

A eficácia do presente termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração no Diário Oficial do Distrito Federal no prazo legal, após o que será providenciado o 

registro do instrumento pela CONCEDENTE. 

E, para firmeza e validade do que ficou pactuado lavrou-se o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para um único efeito legal, que lido e achado conforme, vai assinado 

pelos partícipes e testemunhas abaixo: 

  

Brasília- DF,  

 

 

CONCEDENTE 

 

 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
Testemunhas:  

1.___________________________________     2._____________________________________  

   Nome :                          Nome: 

   CPF nº                                                                   CPF nº 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO V TERMO DE FOMENTO Nº         /2016-, QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS PARA 

CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO 

DISTRITO FEDERAL E A ENTIDADE 

_______________, PARA FINS QUE ESPECIFICA. 

 

PROCESSO: 417.__________/2016 

 

 O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE POLITICAS 

PARA CRIANÇA, ADOLESCENTE E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL, com sede no 

SAAN Quadra 1, Lote C – Edificio Comércio Local, Brasília/Distrito Federal, inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº 15.558.339/0001-85, representada por AURÉLIO DE PAULA GUEDES ARAÚJO, 

brasileiro, residente e domiciliado em Brasília - DF, CPF nº 244.942.671-04,  na qualidade de 

Secretário de Estado de Políticas Para Criança, Adolescente e Juventude do Distrito Federal doravante 

denominada CONCEDENTE e a entidade ______________________________, inscrita no 

CNPJ/MF sob o nº___________________, ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, doravante 

denominada OSC, situada no ________________________________Brasília/ DF, representada por 

________________________-, portador do RG nº _______________ e do CPF nº 

_____________________, residente e domiciliado na _____________________________, Lago 

Norte - Brasília/DF, na qualidade de  Presidente, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento com 

fundamento na Lei Complementar Distrital nº 151, de 30 de dezembro de 1998, combinada com a art. 

269-A da Lei Orgânica do Distrito Federal e com fundamento na Lei Distrital nº 5.244, de 17 de 

dezembro de 2013, na Resolução Normativa nº 137 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescente – CONANDA, e na Resolução Normativa nº 61, de 1º de agosto de 2012, , na 

Resolução nº 76 de 16 de novembro de 2015, CDCA-DF,  in 01/2005- CGDF, aplicando-se ainda os 

dispositivos da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei Federal 13.204 de 15 



 

de dezembro de 2015 e Regulamentação no âmbito do Distrito Federal; aos quais as partes sujeitam-se 

a cumpri-las, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DESCRIÇÃO DO OBJETO PACTUADO 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – META DE ATENDIMENTO 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - RESULTADOS ESPERADOS 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

I - DO CONCEDENTE 

c) indicar o Gestor da Parceria, conforme Arts. 35 e 61 da Lei 13.019/2014;  
d) cumprir os compromissos financeiros assumidos com a OSC; 
c) notificar, formal e tempestivamente, a OSC sobre as irregularidades observadas na 

execução do objeto do presente Termo; 

d) fiscalizar a execução do objeto pactuado; 

e)Transferir os recursos financeiros previstos na Cláusula Quarta de acordo com o Plano de 

Trabalho e Cronograma Fisico/Financeiro, anexo, que passam a fazer parte integrante do 

presente Termo. 

f)supervisionar, monitorar e fiscalizar o desempenho das ações desenvolvidas, bem como a 

aplicação dos recursos financeiros repassados; 

g) Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, 

de modo a evitar sua descontinuidade, nos termos do inciso XII do art. 42 da Lei 13.0198. 

 

II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 

y) executar o objeto deste Termo na forma estabelecida no Plano de Trabalho e demais 
normas disciplinadoras no âmbito da CONCEDENTE; 

z) realizar todos os serviços relacionados a este Termo de Fomento, de acordo com suas 
especificações e as normativas vigentes;  

aa) responsabilizar-se pelo ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e 
despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de seus empregados e prepostos, bem 
como se obrigar por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham ser 
atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento dos serviços aqui demandados; 

bb) comunicar à CONCEDENTE toda e qualquer irregularidade ocorrida durante a 
execução do objeto do presente Termo; 

cc) manter a CONCEDENTE informada sobre o andamento estabelecido no Plano de 
Trabalho;  

dd) prestar todos os esclarecimentos solicitados pela CONCEDENTE; 
ee) responder por eventuais prejuízos e danos decorrentes de sua demora, omissão ou 

erro, na condução do objeto deste Termo de Fomento;  
ff) Observado o disposto no art. 7º, inciso IX da Instrução Normativa nº 01/2005 – CGDF, 

definitivamente incorporar no patrimônio da OSC os bens adquiridos, produzidos ou constituídos 
com os recursos deste Termo..  

gg) encaminhar, de imediato, à CONCEDENTE qualquer alteração em seus atos 
constitutivos, bem como outros documentos e informações necessárias à boa execução e ao 
acompanhamento do objeto deste Termo; 

hh) garantir profissionais em quantidade e com formação e experiência compatíveis com a 
meta de atendimento pactuada;  



 

ii) aplicar os recursos advindos desta Termo, exclusivamente no custeio das ações propostas 
no Plano de Trabalho; 

jj) movimentar os recursos deste Termo exclusivamente na conta corrente do Banco de 
Brasília S/A, aberta para este fim; 

kk)  apresentar prestação de contas parcial, de acordo à sistemática de liberação de recursos 

prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

ll) prestar contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos no prazo de até noventa 

dias a partir do término da vigência deste Termo ou no final de cada exercício, se a duração do Termo 

exceder um ano, nos termos dos arts.49 e 69 da Lei n° 13.019/2014; 

mm) apresentar relatório de execução do objeto, contendo as atividades ou projetos 

desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados, nos termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de liberação de 

recursos prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

nn) apresentar relatório de execução financeira do termo de fomento, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, nos 
termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de liberação de recursos prevista no 
cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

oo) manter em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas 

durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, nos 

termos do art.68 da Lei n° 13.019/2014; 

pp) permitir  o livre acesso do executor e de servidores dos órgãos de controle interno e 

externo, a qualquer tempo e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o 

instrumento pactuado, quando em missão de acompanhamento, avaliação e fiscalização;  

qq) manter registros contábeis específicos do fluxo de recursos recebidos a conta deste 

Termo, destacando a receita, as aplicações financeiras e os respectivos rendimentos, bem como as 

despesas realizadas; 

rr) zelar pelo bom andamento das atividades objeto deste Termo; 

ss) adotar na execução das despesas, provenientes dos recursos recebidos pelo presente 

Termo, princípios e procedimentos estabelecidos na Lei n° 13.019/2014;  

tt) devolver à administração pública no prazo improrrogável de  trinta dias, os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 
realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da Parceria, serão sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade 
competente da administração pública, nos termos do art.52 da Lei n° 13.019/2014; 

uu) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 
em que exerça suas ações todas as Parcerias celebradas com a administração pública, contendo as 
seguintes informações, nos termos do art.11 da Lei n° 13.019/2014: I - data de assinatura e 
identificação do instrumento de Parceria e do órgão da administração pública responsável; II - nome 
da organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica 
- CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; III - descrição do objeto da Parceria; IV - valor 
total da Parceria e valores liberados, quando for o caso;   V - situação da prestação de contas da 
Parceria, que deverá informar a data prevista para a sua apresentação, a data em que foi 
apresentada, o prazo para a sua análise e o resultado conclusivo; VI - quando vinculados à execução 
do objeto e pagos com recursos da Parceria, o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as 
funções que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício.  

vv) É proibida a transferência total ou parcial da execução do objeto deste Termo.  

 

CLÁUSULA QUARTA – LIBERAÇÃO DE RECURSOS 

 Os recursos serão repassados regularmente, em conta específica na agência do Banco de 

Brasília - BRB indicada pela OSC, desde que não exista nenhuma pendência indicada pela 

CONCEDENTE, tendo por base o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho 

aprovado, o qual é parte integrante e indissociável deste instrumento. 



 

 

I – VALOR TOTAL DA PARCERIA: 

II – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Mês de 
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ia 

Mês 

1 

Mês 

2 

Mês 

3 

Mês 

4 

Mês 

5 

Mês 

6 

Mês 

7 

Mês 

8 

Mês 

9 

Mês 

10 

Mês 

11 

Mês 

12 

Total do 

Desembo

lso 

            

             

             
             

             
             

             
             

Total do 

Desembo

lso 

            

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos transferidos à OSC, por meio deste Termo, enquanto não 

utilizados serão obrigatoriamente aplicados: 

c) em caderneta de poupança de instituição financeira oficial – Banco de Brasília, se a 
previsão de seu uso for igual ou superior a um mês; e/ou 

d) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista 
para prazos menores. 

 

PARÁGRAFO SEGUNDO – Os rendimentos das aplicações financeiras na forma do parágrafo 

anterior serão, obrigatoriamente, aplicados no objeto do presente Termo, estando sujeitos às mesmas 

condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos, devendo constar de 

demonstrativo específico que integrará as prestações de contas deste Termo. E quando os valores 

transferidos não forem utilizados, deverão ser restituídos, se for o caso, atualizado monetariamente 

desde a data do recebimento, acrescido de juros legais. 

PARÁGRAFO TERCEIRO – As parcelas dos recursos transferidos no âmbito deste Termo serão 

liberadas em estrita conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a 

seguir, nos quais ficarão retidas até o saneamento das impropriedades:  

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida;    

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento 

da organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou 

de fomento;  

III - quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as 

medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo.  

PARÁGRAFO QUARTO - Os recursos serão mantidos em conta bancária específica e somente 

serão permitidos saques para pagamento de despesas constantes do Plano de Trabalho previamente 

aprovado, ou para aplicação no mercado financeiro, nas hipóteses previstas no art.53 da Lei n° 

13.019/2014, mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à 

obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, ou, desde que previamente autorizada pela 

CONCEDENTE, em caráter excepcional, outra modalidade de saque autorizada pelo Banco Central 

do Brasil, em que fique identificada sua destinação e, no caso de pagamento, o credor. 

 

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÃO DE PRESTAR CONTAS COM DEFINIÇÃO DE 

FORMA, METODOLOGIA E PRAZOS 



 

5.1 A OSC deverá apresentar prestação de contas parcial e final, da aplicação integral dos 

recursos recebidos, na forma estabelecida no Capítulo IV, da Lei nº 13.019, de 21 de julho de 2014, 

além das normas previstas no Capitulo VIII da Instrução Normativa nº 01/2005 CGDF;  

5.2 A prestação de contas apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam ao 

gestor da Parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme 

pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 

metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de contas, nos termos do 

art.64 da Lei 13.019/2014, além das normas previstas no Capitulo VIII da Instrução Normativa nº 

01/2005 CGDF; 

5.3 Para a apresentação das contas, parcial e/ou final, as OSC’s deverão apresentar os 

comprovantes e documentos a seguir descritos: cópia das notas e dos comprovantes fiscais, inclusive 

recibos, com data do documento, valor, dados da OSC e número do instrumento da parceria; 

5.4 A OSC que mantiver mais de um ajuste com o Distrito Federal observará que os 

comprovantes e documentos apresentados para prestação de contas desse Termo, não poderão ser 

apresentados em outro ajuste, para a mesma finalidade, sob pena de caracterização de indício de 

fraude, sujeitando o autor às medidas legais cabíveis;  

5.5 A OSC apresentará prestação de contas parcial, de acordo à sistemática de liberação de 

recursos prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

5.11 A OSC apresentará prestação de contas final da boa e regular aplicação dos recursos 
recebidos no prazo de até noventa dias a partir do término da vigência do Termo ou no final de cada 
exercício, se a duração do Termo exceder um ano, nos termos dos arts.49 e 69 da Lei n° 
13.019/2014; 

5.12 A OSC deverá apresentar relatório de execução do objeto, contendo as atividades ou 
projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os 
resultados alcançados, nos termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de 
liberação de recursos prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

5.13 A OSC apresentará relatório de execução financeira do termo de colaboração, com a 
descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do 
objeto, nos termos do art.66 da Lei n° 13.019/2014, de acordo à sistemática de liberação de recursos 
prevista no cronograma de desembolso, observado o prazo de 60 dias; 

5.14 A OSC manterá em seu arquivo os documentos originais que compõem a prestação de 
contas durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação de contas, 
nos termos do art.68 da Lei n° 13.019/2014; 

5.15 A administração pública fornecerá manuais específicos às organizações da sociedade 
civil por ocasião da celebração das parcerias, tendo como premissas a simplificação e a 
racionalização dos procedimentos. 

 

CLÁUSULA SEXTA – ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 

EXECUÇÃO 

O CONCEDENTE deverá designar Gestor para acompanhar e fiscalizar o presente Termo, ao 

qual caberá as atribuições previstas no art.61 da Lei n° 13.019/2014, quais sejam: 

I - acompanhar e fiscalizar a execução do objeto; 

II - informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

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

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

III - 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;  

IV - disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - A OSC que incorrer na inexecução do presente estará sujeita à: 

g) advertência;  



 

h) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar termos de fomento, termos de colaboração e contratos com órgãos e entidades da esfera de 

governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  

i) declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar termos 

de fomento, termos de colaboração e 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 própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização 

da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base item b; 

j) as sanções estabelecidas nas letras A e B são de competência exclusiva de Ministro de 

Estado ou de Secretário Estadual, Distrital ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do 

interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação 

ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade; 

k) prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de 

contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria;  

l) prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da 

infração.  

PARÁGRAFO SEGUNDO – Considera-se inexecução a inobservância das Cláusulas ora pactuadas 

e diretrizes contidas no Plano de Trabalho previamente aprovado, em especial: 

g) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, 
ainda que em caráter emergencial;  

h) efetuar saque ou transferir os recursos oriundos deste ajuste para outra conta bancária, 
de forma a garantir que para cada despesa haja uma única ordem de pagamento no exato valor e 
com identificação do credor; 

i) realização de despesas a título de taxa de administração, gerência ou similar; 
j) pagamento, a qualquer título, a servidor ou empregado público integrante do quadro de 

pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal, da União, dos Estados e dos 
Municípios, por serviços de consultoria ou assistência técnica; 

k)  realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência; 
l) demais situações previstas na Lei nº 13.019/2014. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – FORMA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

7.5 A CONCEDENTE promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do  
objeto da Parceria; 

7.6 A CONCEDENTE realizará, sempre que possível, a pesquisa de satisfação com os 
beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da Parceria 
celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das 
metas e atividades definidas; 

7.7 A CONCEDENTE instituirá a Comissão de Monitoramento e Avaliação, nos termos do 
art. 35 da Lei n° 13.019/2014; 

7.8 A CONCEDENTE emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de Parceria 
celebrada e o submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela OSC, 
contendo os seguintes elementos mínimos:  

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;  

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 

sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 

estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;  



 

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito 

da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 

decorrência dessas auditorias. 

 

CLÁUSULA OITAVA - VIGÊNCIA E HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO 

A presente Parceria terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 

podendo ser prorrogado por igual período, mediante Termo aditivo, observada a disponibilidade 

orçamentária, o cumprimento das metas por meio da prestação de contas parciais e ao final de cada 

exercício financeiro, a comprovação da regularidade da OSC e a manutenção do interesse público.   

 

CLÁUSULA NONA – OBRIGATORIEDADE DE RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

9.3 A OSC se obriga a restituir o valor transferido pela CONCEDENTE, acrescido do valor da 
contrapartida, se for o caso, atualizado monetariamente desde a data do recebimento, acrescido de 
juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos com a Fazenda Pública nos seguintes casos: 

e)  quando não executado o objeto do presente avença; 

f)  quando não apresentada, no prazo exigido, a prestação de contas parcial, a cada 

 exercício, e ao final; 

g) quando não comprovar o seu emprego na consecução do objeto da Parceria e; 

h)  quando houver saldo financeiro remanescente, inclusive proveniente das receitas obtidas 

das aplicações financeiras realizadas, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da 

Parceria. 

9.4 Por ocasião da prorrogação da Parceria, a OSC poderá solicitar à CONCEDENTE, a 
reprogramação do saldo financeiro remanescente, exclusivamente para aplicação no objeto da 
Parceria, mediante termo aditivo, desde que esteja regular com a execução do objeto da Parceria e 
com a prestação de contas. 
 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – LIVRE ACESSO DOS AGENTES DA ADMNISTRAÇÃO PÚBLICA, 

CONTROLE INTERNO E DO TRIBUNAL DE CONTAS 

 A OSC deverá garantir o livre acesso dos agentes da CONCEDENTE, do controle interno e 

do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a 

termos de colaboração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS E 

FINANCEIRAS EXCLUSIVAS DA OSC  

A OSC é exclusivamente responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

recursos recebidos no âmbito da Parceria, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de 

pessoal. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA OSC NO 

PAGAMENTO DOS ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS E 

COMERCIAIS 

13.1 É de responsabilidade exclusiva da OSC o pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de 

colaboração, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da CONCEDENTE a 

inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da 

Parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução; 

13.5 É de responsabilidade exclusiva da OSC a retenção e recolhimento dos impostos, 
contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, verbas rescisórias e demais 
encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, além dos tributos de qualquer espécie e as despesas 
de ordem trabalhista, como salário, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, não 
cabendo à CONCEDENTE qualquer ônus ou responsabilidade, subsidiária e/ou solidária, sobre os seus 
empregados; 



 

13.6 É de responsabilidade exclusiva da OSC a ocorrência de quaisquer acidentes a que 
venham a ser vitimas os seus empregados em serviço, cumprindo todas as suas obrigações quanto às 
leis trabalhistas e previdenciárias e assegurando-lhes as demais exigências para o exercício das 
atividades, não cabendo à CONCEDENTE qualquer ônus ou responsabilidade, subsidiária e/ou 
solidária, sobre os seus empregados; 

13.7 O plano de trabalho, devidamente aprovado pela CONCEDENTE, é parte integrante e 
indissociável deste Termo de Colaboração. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DIVULGAÇÃO DA PARCERIA 
A OSC divulgará na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 

em que exerça suas ações todas as Parcerias celebradas com a administração pública, contendo as 

seguintes informações, nos termos do art.11 da Lei n° 13.019/2014:  

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

pública responsável;  

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

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

III - descrição do objeto da Parceria;  

IV - valor total da Parceria e valores liberados, quando for o caso;    

V - situação da prestação de contas da Parceria, que deverá informar a data prevista para a 

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

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

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

individual prevista para o respectivo exercício.  

 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DENÚNCIA OU RESCISÃO 

Constituem motivos para rescisão da Parceria, além daqueles estabelecidos no art. 73 da Lei 13.019, 

as seguintes situações: 

i) o inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas; 

j) o emprego dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  

k) a aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com o disposto nos Art. 15, 

Decreto 35.240/2014; e 

l) a falta de apresentação das Prestações de Contas Parciais e Final, nos prazos estabelecidos;  

m) inscrição da OSC no cadastro de inadimplentes do SIGGO; 

n) a interrupção ou paralisação da execução do objeto da Parceria; 

o) a inexecução total ou parcial do objeto do ajuste enseja a aplicação de sanção de suspensão 

temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 

com órgãos e entidades da esfera de governo do Distrito Federal, por até dois anos; e 

p) No caso de inexecução, fica a parceira obrigada à imediata devolução dos bens públicos 

em seu poder e à imediata devolução dos valores repassados, com as devidas correções. 

 

PARÁGRAFO ÚNICO - A rescisão da Parceria, na forma do caput, enseja a imediata instauração 

das medidas cabíveis ao caso, podendo incluir sindicância e tomada de contas especial. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO 

Fica eleito o foro de Brasília-DF, para dirimir quaisquer dúvidas relativas à execução desta 

Parceria, esgotados as tentativas de solução administrativa, com a participação da Assessoria Jurídico 

Legislativo – AJL/Secriança; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO E REGISTRO 

A eficácia do presente termo fica condicionada à publicação resumida do instrumento pela 

Administração no Diário Oficial do Distrito Federal no prazo legal, após o que será providenciado o 

registro do instrumento pela CONCEDENTE. 



 

E, para firmeza e validade do que ficou pactuado lavrou-se o presente instrumento em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para um único efeito legal, que lido e achado conforme, vai assinado 

pelos partícipes e testemunhas abaixo: 

 

 Brasília- DF,  

 

CONCEDENTE 

 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  
 

Testemunhas:  

1.___________________________________     2._____________________________________  

   Nome :                          Nome: 

   CPF nº                                                                   CPF nº 

 

 

“Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800-6449060” 
 

 

 

 


