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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022

O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, com fundamento na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais
legislações correlatas, torna público o presente Edital de Chamamento Público, visando à
seleção de organização da sociedade civil (OSC) interessada em celebrar termo de colaboração,
cujo objeto é a implantação física, gestão educacional e administrativa dos Espaços CONEXÃO
DO FUTURO, nas escolas de ensino fundamental do município de Saquarema.
Poderão participar deste Chamamento Público, Organização da Sociedade Civil (OSC),
cujo ramo de atividade esteja compatível com o objeto deste Chamamento Público; A sessão
pública do presente será realizada no dia 15 de junho de 2022 com início às 10:00, na sala de
Reunião localizada na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, à Rua Segisfredo Oliveira
Bravo, nº 86, Centro – Saquarema/RJ.
O Termo de Cooperação será gerido pela Secretaria Municipal de Educação e executado
pela Organização da Sociedade Civil (OSC) vencedora do presente chamamento público, na
forma do presente instrumento convocatório.
O edital e seus anexos se encontram disponível no endereço eletrônico
https://licitacoes.saquarema.rj.gov.br.

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração
de parceria com o Município de SAQUAREMA, por intermédio da Secretaria Municipal de
Educação, através da formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade
de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à
organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e pelos
demais atos normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
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1.3. A presente convocação pública visa à seleção da melhor proposta, de acordo com os
critérios estabelecidos no presente edital, que deverá estar em conformidade com o Plano de
Trabalho (Anexo VII do edital).
1.4. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a
disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração.
1.5. A participação da Organização da Sociedade Civil nesta convocação pública implica a
aceitação integral e irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos deste instrumento,
bem como na observância dos regulamentos administrativos e das normas técnicas e legislações
aplicáveis.
1.5.1. Não serão aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações de seu desconhecimento em
qualquer fase da convocação pública e da execução.
2. DO OBJETO
2.1. O objeto de que trata o Termo de Colaboração será a implantação física, gestão
educacional, administrativa e manutenção de Espaços para implantação do Programa
CONEXÃO DO FUTURO, localizados nas escolas da rede municipal de ensino, com a
aquisição, montagem e instalação de espaços físicos e equipamentos necessários para oferecer
atividades voltadas para Robótica, Linguagem de Programação, Games, de Idiomas, Dança e
Esportes, conforme as diretrizes estabelecidas no Plano de Trabalho (Anexo VII).
2.1.1. Será objeto do Termo, ainda, a oferta de atividades, no contra turno, de Idiomas, Dança,
e Esportes, conforme especificações e detalhamentos constantes no Plano de Trabalho.
2.2. O Termo de Colaboração será celebrado a partir da escolha da proposta vencedora, que
conterá a proposta técnica, econômica e pedagógica, selecionada nas condições estabelecidas
no presente Edital e seus anexos, elaborada pela Organização da Sociedade Civil conforme as
diretrizes trazidas no presente Edital, especialmente no seu Anexo VII.
2.2.1.O prazo referente à parceria que versa este Edital, firmada a partir da assinatura do Termo
de Colaboração será de 12 (doze) meses, e também poderá ser prorrogado, por comum acordo
das partes, desde que as contas anuais prestadas sejam devidamente aprovadas, pelo prazo
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limite de até 60 (sessenta) meses nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº
13.019, de 2014.
2.3. Objetivos específicos da parceria:
a) Fazer a Gestão e adaptação necessária dos espaços físicos cedidos pelo Município
para realização das atividades do Programa. O custo de todas as aquisições, contratações,
fornecimento de equipamentos e material didático deverá estar contido na proposta financeira
apresentada pela OSC. Deverá ser apresentada metodologia de ensino compatível com os
objetivos, na forma do Anexo VII do edital, que deverá ser devidamente aprovada pela
Secretaria Municipal de Educação;
b) Realizar a gestão administrativa dos espaços, de acordo com as diretrizes apontadas
pela Secretaria Municipal de Educação e a proposta apresentada pela OSC, devidamente
aprovada pela Secretaria Municipal de Educação;
c) Realizar a administração pedagógica das atividades, bem como a execução do plano
político-pedagógico apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação;
d) Fomentar a educação integral dos alunos por meio de atividades que contribuam para
promover o ensino de Novas Tecnologias e à aprendizagem educacional;
e) Apresentar indicadores de resultado periodicamente;
f) As atividades inerentes as atividades de Robótica, Idiomas, Dança e Esportes,
constam nos Anexos A, B, C e D do Plano de Trabalho proposto;
g) Disponibilizar sistema de controle e interatividade, para monitoração e
acompanhamento da evolução de cada aluno nos Projetos, em modo de licenciamento, com
possibilidade de customizações para adequações as particularidades do Projeto em questão,
conforme funcionalidades mínimas descritas no Anexo E, do Plano de Trabalho.
2.4. O Objeto do Termo de Colaboração poderá ser suprimido, alterado ou acrescido,
sem que implique em desvirtuação do objeto, mediante aditamento e/ou aprovação de no Plano
de Trabalho para o período de Prorrogação. Todas as alterações devem guardar pertinência com
os objetivos do Programa Conexão do Futuro.
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3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
3.1. Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSC), assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019,
de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) 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;
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; as
integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para
fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos
de interesse público e de cunho social.
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse
público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos;
3.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e
Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos,
bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.
3.3. Será permitida a atuação de apenas uma organização de sociedade civil para gerir e executar
o objeto dessa contratação, mantida a integral responsabilidade da organização celebrante do
termo de fomento ou de colaboração nos termos do Art. 35-A da Lei nº 13.019/2014.

4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE
COLABORAÇÃO
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4.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento
a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§
2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em
caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa
jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, inciso III, Lei nº 13.019,
de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente,
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas
Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir, no momento da apresentação de sua proposta, no mínimo 3 (três) 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 (art.
33, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) possuir experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, a ser comprovada no momento da apresentação da Proposta de Trabalho do art. 33,
inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014. Em decorrência da singularidade do Projeto em
questão e por ser inovador na área, admitir-se-á a comprovação da experiência,
alternativamente, do corpo técnico que será responsável pela Coordenação do Projeto, em nome
da Proponente. Sendo fato, que qualquer substituição da Equipe de Coordenação, neste caso,
deverá ser aprovada pela Secretaria Municipal de Educação, para verificação da expertise dos
novos membros da Coordenação Técnica, sob pena de rescisão do Termo de Colaboração; e
f) possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou
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aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal
da OSC, conforme Anexo 3 – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens
e equipamentos ou a realização de serviços de instalação de espaço físico para o cumprimento
do objeto da parceria (art. 33, V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014;
g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria
e o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será necessária a
demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a
aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de instalação de espaço físico
para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de
2014),
h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34, II, da Lei nº 13.019, de 2014,
i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa,
certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014);
j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone,
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número
de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles e Relação dos Dirigentes da
Entidade (art. 34, V e VI, da Lei nº 13.019/2014,) comprovar que funciona no endereço
declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil (art. 34, caput, inciso VII, da
Lei nº 13.019/2014); atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a
OSC se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019,
de 2014); e
4.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional (art. 39, I, da Lei nº 13.019/2014);
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b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39,
II, da Lei nº 13.019/ 2014);
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação
aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até
o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes
de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019/ 2014);
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos,
exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a
apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39,
inciso IV, da Lei nº 13.019/2014);
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no
inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73
da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, inciso V, alíneas “a”, “b”, “c” e “d” da Lei nº 13.019/ 2014);
f) 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 (art. 39, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei
nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, inciso VII, da Lei nº 13.019/2014).
5. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
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5.1. A Comissão Permanente de Licitação é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o
presente chamamento público, tendo sido constituída na forma da Portaria nº 783/2021,
publicada em 15 de julho de 2021.
5.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão Permanente de Licitação que tenha
participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como
associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do
chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de interesse,
nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 e art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019.
5.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão Permanente de Licitação não obsta
a continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do
substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital de acordo com o art. 27, §§ 1º a 3º,
da Lei nº 13.019, de 2014.
5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão Permanente de Licitação poderá solicitar
assessoramento técnico de especialistas que não sejam membros desse colegiado.
5.5. A Comissão Permanente de Licitação poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para
verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades
concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser
observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
6. DA FASE DE SELEÇÃO
6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas.
TABELA 1: DESCRIÇÃO DA ETAPA
Etapa

Descrição da Etapa

Datas

1

Publicação do edital de chamamento

13/05/2022

2

Envio das propostas pelas OSCs

13/05/2022- 13/06/2022

3

Prazo recursal

5 dias úteis após a decisão
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4

Análise recursos

5 dias úteis após
recebimento dos recursos

6.2. A falta de manifestação de interposição de recursos dentro do prazo estipulado por este
edital, implicará na antecipação do prazo de homologação e publicação do resultado definitivo
da fase de seleção.
6.3. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para celebração
da parceria (art. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a
celebração da parceria (art. 39 da Lei 13.019, de 2017) é posterior à etapa competitiva de
julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) – mais bem
classificada- nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.
6.3.1. Etapa 1: O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da
Prefeitura Municipal de Saquarema https://licitacoes.saquarema.rj.gov.br, com prazo mínimo de
30 (trinta dias) para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do mesmo.
6.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs.
6.4.1. As propostas das OSCs deverão ser entregues, em envelope fechado e com identificação
da instituição proponente e meios de contato, na data, local e hora fixados neste Edital, com a
inscrição:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA FINANCEIRA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – SME
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022
RAZÃO SOCIAL DA INTERESSADA
6.4.2. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim
como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente
solicitados pela administração pública municipal.
6.4.3. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta, isolada ou em consórcio. Caso venha
a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta
enviada para análise.
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6.4.4. Observado o disposto no item 7.12 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo,
as seguintes informações:
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto
político-pedagógico proposto;
b) as estratégias e ações a serem executadas para atingir os objetivos e metas previstos
neste Edital;
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
d) o valor global.
7. DOS ENVELOPES
As Proponentes deverão apresentar ainda, os referidos envelopes:
ENVELOPE Nº 02 - PROPOSTA TÉCNICA (PLANO DE TRABALHO)
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – SME
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022
RAZÃO SOCIAL DA INTERESSADA

ENVELOPE Nº 03 – DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA – SME
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 007/2022
RAZÃO SOCIAL DA INTERESSADA
7.1 O Envelope Nº 2 deverá conter:
I – Comprovação de Experiência da Organização ou Corpo Técnico, na execução de Projeto
com foco na área de Aprendizado e/ou Fomento de Tecnologia;
III - Informações coerentes sobre estratégias a serem adotadas, metas a serem atingidas,
indicadores que aferirão o cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o
cumprimento das metas;
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III - Adequação da proposta ao valor de referência constante do Edital, com menção expressa
ao valor global da proposta.
IV - Experiência da Organização ou Corpo Técnico, na execução de Projeto com foco em
Línguas (Inglês e Espanhol).
V – Apresentação de Prêmios e reconhecimentos públicos (nacionais ou internacionais) pela
atuação da organização na área social.
VI – Plano de Ação e Metodologias
VII – Regulamentação para Realização de Despesas: Deve ser apresentada cópia do Manual de
Compras que será utilizado pela OS, contendo todas as regras utilizadas para aquisição de
materiais, equipamentos e contratação de serviços de pessoa jurídica, bem como Link de sua
página da internet que possui este Manual. Deve acompanhar, ainda, a forma de publicização
das prestações de contas e resultados assistenciais da OSC em seu sítio institucional.
VIII – Comprovação do Atestado de Visita dos Espaços que serão cedidos pelo Município para
execução das atividades do Programa. A Participante poderá apresentar carta de declínio de tal
direito, porém assumirá toada a responsabilidade administrativa e financeira, por qualquer
incompatibilidade no planejamento apresentado pela Secretaria de Educação que inviabilize a
fase inicial, arcando, as suas expensas, com as despesas complementares que se faça
necessárias.
7.2. Os comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC
ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados,
cooperados, empregados, entre outros;
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e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades
ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos
públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais,
empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC.
7.3. A proposta técnica, no tocante ao Plano de Ação, apresentada pela Proponente deverá
conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em
rede;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) Proposta Político-Pedagógica, envolvendo a implementação das modalidades e outras
atividades nos espaços;
e) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas;
f) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;
g) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
h) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
7.4. A previsão de receitas e despesas deverá incluir os elementos indicativos da mensuração
da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou com
outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de
preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços
vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações,
a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo
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admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor
específico.
7.5. O Plano de Trabalho deverá conter todos os descritivos dos custos e valores unitários, bem
como o cronograma de desembolso. Contudo, deverá ser apresentada, ainda, a Proposta
Financeira em apartado, como parte integrante do Plano de Trabalho, que trará o Valor do
Programa por aluno, que servirá como referência para verificação da compatibilidade do valor
apresentado com o estimado no Edital.
7.6. O Envelope Nº 3 deverá conter:
I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas
no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a Proponente existe há, no mínimo,
3 (três) anos com cadastro ativo;
III – Certidão negativa (art. 205 do Código Tributário Nacional c/c art. 34 da Lei 13.019/2015)
de débitos relativos a créditos tributários federais e municipais;
IV - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
V - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VI - relação nominal do(s) Dirigente (s) da Proponente atualizada, conforme o estatuto, com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles,
VII - cópia de documento que comprove que a Proponente funciona no endereço por ela
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
VIII - declaração do representante legal da Proponente com informação de que a organização e
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019,
de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo V –
Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
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IX - declaração do representante legal da Proponente sobre a existência de instalações e outras
condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos
da parceria, conforme Anexo – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
7.7. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas;
7.8. As Proponentes deverão reapresentar as certidões que se vencerem durante o certame.
7.9. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão Permanente de
Licitação.
7.10. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão Permanente de Licitação
analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada
proposta serão realizados pela Comissão Permanente de Licitação, que terá total independência
técnica para exercer seu julgamento.
7.11. A Comissão Permanente de Licitação terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão
do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção,
podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta)
dias.
7.12. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos na Tabela 2.
7.13. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados a seguir:
TABELA 2: CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
ITEM
1

CRITÉRIO DE
AVALIAÇÃO

ITEM DE
ANÁLISE

Comprovação de
Experiência da Organização
ou Corpo Técnico, na
execução de Projeto com
foco na área de
Aprendizado e/ou Fomento
de Tecnologia;

Documento
comprobatório

PONTUAÇÃO
I.
Grau
pleno de
atendimento (4,0
pontos)
II.
Grau
satisfatório de
atendimento (2,0
pontos)

PONTUAÇÃO
MÁXIMA
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III.
O não
atendimento ou o
atendimento
insatisfatório
(0,0).
2

Experiência da Organização
ou Equipe de Coordenação,
na execução de Projeto
educacional com crianças

Documento
comprobatório

4

I.
Grau
pleno de
atendimento (2,0
pontos)
II.
Grau
satisfatório de
atendimento (1,0
pontos)

3

III.
O não
atendimento ou o
atendimento
insatisfatório
(0,0).
3

Comprovação de
Experiência da Organização
ou Corpo Técnico, na
execução de Projeto com
foco na área de
Aprendizado e/ou Fomento
de Tecnologia

Documento
comprobatório

I.
Grau
pleno de
atendimento (3,0
pontos)
II.
Grau
satisfatório de
atendimento
(1,5pontos)

3

III.
O não
atendimento ou o
atendimento
insatisfatório
(0,0).
4
Plano de Ação Informações coerentes sobre
estratégias a serem
adotadas, metas a serem
atingidas, indicadores que
aferirão o cumprimento das
metas e prazos para a
execução das ações e para o
cumprimento das metas.

Proposta da
Proponente

I.
Grau
pleno de
atendimento (2,0
pontos)
II.
Grau
satisfatório de
atendimento (1,0
pontos)
III.
O não
atendimento ou o

3
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atendimento
insatisfatório
(0,0).
5

Adequação da proposta ao
valor de referência
constante do Edital, com
menção expressa ao valor
global da proposta.

Proposta da
Proponente

I.
O valor
global proposto é,
pelo menos, 10%
(dez por cento)
mais baixo do que
o valor de
referência (1,0);
II.
O valor
global proposto é
igual ou até 10%
(dez por cento),
exclusive, mais
baixo do que o
valor de
referência (0,5);

2

III.
O valor
global proposto é
superior ao valor
de referência
(0,0).
Ver Observação 1
6

7

Prêmios e reconhecimentos
públicos (nacionais ou
internacionais) pela atuação
da organização na área
social

Projeto de Ação Social

Projeto

Projeto

Cada prêmio
equivalerá a 0,5
pontos na nota
final, podendo
atingir no
máximo 3 pontos
no total da nota.

3

I.
Grau
pleno de
atendimento (2,0
pontos)
II.
Grau
satisfatório de
atendimento (1,0
pontos)
III.
O não
atendimento ou o
atendimento

2
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insatisfatório
(0,0).
Ver Observação 1
OBS 1: A atribuição de nota “zero” nos critérios 1 a 4 implicam na eliminação da proposta, por
força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de 2014. A apresentação de proposta em divergência
com o valor estimado deve ser justificada e aprovada pela Comissão Permanente de Licitação e
ratificada pela Secretária da Pasta, nos termos do artigo retro citado.
7.14. Item 1. Experiência Anterior, itens 1 a 3:
Este item será avaliado pela apresentação de documentos, originais/cópia, que
comprovem a experiência da Organização da Sociedade Civil na execução de serviços
de natureza semelhante ao objeto desta contratação.
Para finalidade de avaliação deste critério, os documentos comprobatórios deverão ser
atestados ou certificados expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado,
que comprovem a experiência da Organização Social e/ou Coordenador (representante
da Entidade na Execução), devendo conter:
a)
b)
c)
d)
e)

•

A identificação da pessoa jurídica emitente;
O nome e o cargo do signatário;
Timbre do emitente;
Período de vigência do contrato;
Objeto contratual com descrição das atividades sob responsabilidade
direta da Organização Social.
Item 2: Avaliação do currículo do Responsável Técnico da gestão
Neste item, será avaliado o currículo do responsável técnico pela gestão da
unidade com os documentos comprobatórios e títulos que possuir relativos à tabela de
pontuação, que devem ser anexados com o currículo obrigatoriamente no formato
Lattes/CNPq, comprovando-se também a existência de vínculo prévio à OSC e com
toda a sua documentação de titulação. Ao longo do TERMO DE COLABORAÇÃO,
caso a OSC substitua o responsável técnico pela gestão apresentado durante o certame
para pontuação deste item, esta deverá submeter o currículo para apreciação da
Comissão Técnica de Avaliação, antes da contratação do substituto. O responsável
técnico pela gestão deverá ter dedicação exclusiva à OSC. O critério de pontuação da
Expertise do Coordenador Geral (Responsável Técnico) seguirá a tabela a seguir.

TABELA 2
Subitem
1. Formação Acadêmica

Pontuação máxima
no subitem (pontos)
4,00 (máximo)
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Subitem

Pontuação máxima
no subitem (pontos)

1.1. Curso de Especialização

0,50

1.3. Mestrado em qualquer área

0,50

1.4. Mestrado em Gestão de Projetos

2,00

7.15. O item 4 será avaliado através da análise do conteúdo da PROPOSTA TÉCNICA, pela
demonstração objetiva de que a Organização da Sociedade Civil tem compreensão das
informações relevantes ao escopo da contratação, de acordo com as informações contidas neste
Edital e seus Anexos. A Organização da Sociedade Civil deverá descrever como pretende
organizar seus recursos para desenvolver as atividades administrativas e gerenciais, de acordo
com a estrutura do MUNICÍPIO, objeto do certame, de forma a garantir o alcance das metas.

Para finalidade de avaliação deste critério será considerado essencial que o conteúdo aborde
explicitamente os itens a seguir.
•

Item 3: Apresentação da Estrutura Gerencial e da Equipe Técnica.
Dimensionamento das equipes técnicas, conforme descrito nos Anexos deste Edital, tal
como o pessoal necessário para a execução plena das atividades propostas e atingimento
das metas de produção e qualidade indicadas.
Dimensionamento da equipe administrativa e gerencial necessário para a execução
ininterrupta e plena das atividades propostas e atingimento das metas de produção e
qualidade indicadas.

•

Item 4:
Para atendimento deste item deverão ser apresentadas as Propostas Pedagógicas para
cada atividade a ser ofertada, com indicativos de metas e política de aferição de
resultados.

7.16. A pontuação máxima será de 20 pontos.
7.17. A falsidade de informações deverá acarretar a eliminação das propostas, podendo ensejar,
ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
7.18. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas aos critérios de
julgamento, informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es),
local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar
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relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase
de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará
as providências indicadas no subitem anterior.
7.19. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 10 (dez) pontos;
b) que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto
da parceria; as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que
aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das ações e para o cumprimento
das metas; e o valor global;
c) que estejam em desacordo com o Edital; ou
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão Permanente
de Licitação e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica
e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
7.20. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com
a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas
lançadas por cada um dos membros da Comissão Permanente de Licitação, em relação a cada
um dos critérios de julgamento.
7.21. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na
maior pontuação obtida no critério de julgamento nº 1. Persistindo a situação de igualdade, o
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de
julgamento listados na Tabela 2. Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada
vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será decidida
por sorteio.
7.22. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao
valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total
obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art.
27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
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7.23. Etapa 4: Após a classificação da melhor Proposta técnica (Plano de Trabalho) será aberto
o Envelope de documentação, para conferência da documentação jurídica, fiscal e financeira,
bem como do atendimento aos requisitos para qualificação da Proponente como OSC.
7.24. Etapa 5: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o
resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da Prefeitura Municipal
de Saquarema e, iniciando-se o prazo para recurso.
7.25. Etapa 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá uma única fase
recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.26. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar
recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da publicação da decisão, ao
colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do
prazo.
7.27. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à
defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos
custos, acaso prefiram retirar cópia reprográfica.
7.28. Interposto recurso, a administração pública, preferencialmente por meio eletrônico, dará
ciência dele para os demais interessados para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado
imediatamente após o encerramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem.
7.29. Etapa 7: Análise dos recursos pela Comissão Permanente de Licitação.
7.30. Havendo recursos, a Comissão Permanente de Licitação os analisará em reconsideração.
7.31. Recebido o recurso, a Comissão Permanente de Licitação poderá reconsiderar sua decisão
no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões,
ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso à Presidência da Comissão Permanente
de Licitação, com as informações necessárias à decisão final.
7.32. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo
de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita,
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante
do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
7.33. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos
se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável
pela condução do processo de seleção.
7.34.O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.35. Não havendo interposição de recursos dentro do prazo estipulado por este edital, o prazo
de Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção será antecipado.
7.36. Etapa 8: Antes da Homologação, o processo será remetido para o Secretário de Educação
para concessão da qualificação da Proponente como OSC no âmbito do Município de
Saquarema.
7.37. Etapa 9: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos recursos ou o
transcurso do prazo sem interposição de recurso, o órgão público municipal deverá homologar
e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo
do processo de seleção.
7.38. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei
nº 13.019, de 2014).
7.39. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a
administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para
iniciar o processo de celebração.
8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de
parceria:
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TABELA 3: FASES DA CELEBRAÇÃO
1

Convocação da OSC selecionada para apresentação detalhada de sua Proposta de
Trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria
e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.

2

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise da Proposta de Trabalho da
OSC.

3

Ajustes na proposta apresentada e regularização de documentação, se necessário.

4

Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.

5

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

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação de sua proposta técnica,
orçamentária e pedagógica e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da
parceria, a administração pública municipal convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15
(quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar analiticamente sua Proposta de
Trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, 33, 34 e 39 da Lei nº
13.019/2014).
8.2.1. Com base no Plano de Trabalho apresentado (Anexo VII deste edital), a OSC selecionada
deverá apresentar o detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção,
com todos os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019/
2014), observados os Anexos IV – Elementos que deverão compor a Proposta de Trabalho.
8.2.2. A proposta apresentada pela OSC deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade
ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
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b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em
rede;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
d) Proposta Político-Pedagógica, envolvendo a implementação das modalidades e outras
atividades nos espaços;
e) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas;
f) a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;
g) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
h) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
8.2.3. A previsão de receitas e despesas previstas neste edital deverá incluir os elementos
indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços
praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo
ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações
especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação
disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de,
no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que
identifique a data da cotação e o fornecedor específico.
8.2.4. Além da apresentação da Proposta de Trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo
acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos
no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do
caput do art. 34 da Lei nº 13.019/ 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas
vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação
dos seguintes documentos:
I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas
no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
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II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, um
ano com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de
natureza semelhante de, no mínimo, cinco anos de capacidade técnica e operacional, podendo
ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública,
organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC
ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados,
cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades
ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos
públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais,
empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC.
IV – Certidão negativa (art. 205 do Código Tributário Nacional c/c art. 34 da Lei 13.019/2015)
de débitos relativos a créditos tributários federais e municipais;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - relação nominal do(s) Dirigente (s) da OSC atualizada, conforme o estatuto, com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de
identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles,
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VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado,
como conta de consumo ou contrato de locação;
IX - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de
2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo V –
Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
X - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras
condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos
da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das
certidões previstas nos incisos IV, V e VI previstas nos itens 8.2.4. (art. 206 do Código
Tributário Nacional c/c art. 34 da Lei 13.019/2015.
8.2.6. A critério da OSC, os documentos previstos nos incisos IV e V logo acima poderão ser
substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências
Voluntárias - Cauc, quando disponibilizados pela Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério
da Fazenda.
8.2.7. As OSCs deverão reapresentar as certidões se vencerem o certame.
8.2.8. A Proposta de Trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos
impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada. Tais documentos deverão ser
entregues pessoalmente, na sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, à Rua Coronel
Madureira, Nº 77, Departamento de Licitações e Contratos, Centro – Saquarema/RJ, entre 9h00
às 17h00.
8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que
não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Esta etapa consiste no exame formal, a ser
realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos
para a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de
demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise da proposta
vencedora apresentada pela OSC.
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8.3.1. A administração pública municipal examinará a proposta apresentada pela OSC
selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido
convocada.
8.3.2. Somente será aprovada a Proposta de Trabalho que estiver de acordo com as informações
já apresentadas pela OSC, observados os termos e as condições constantes neste Edital e em
seus anexos. Para tanto, a administração pública municipal poderá solicitar a realização de
ajustes no documento apresentado.
8.3.3. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada
não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos
arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada
a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada.
8.3.4. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada
aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em
seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse
procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação.
8.4. Etapa 3: Ajustes na Proposta de Trabalho e regularização de documentação, se necessário.
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado
evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua
situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria.
8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação na proposta enviada pela OSC, a
administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até15
(quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada.
8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração.
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas
pela legislação regente, incluindo a aprovação da Proposta de Trabalho, a emissão do parecer
técnico pelo órgão ou entidade pública municipal, as designações do gestor da parceria e da
Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da
parceria.
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8.5.2. A aprovação da Proposta de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria.
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de
celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer
evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto
ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.
8.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes,
quando houver.
8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Município.
O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo
extrato no meio oficial de publicidade da Administração Pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de
2014).
9.

PROGRAMAÇÃO

ORÇAMENTÁRIA

E

VALOR

PREVISTO

PARA

A

REALIZAÇÃO DO OBJETO
9.1. Os recursos destinados à execução da parceria de que trata este Edital são provenientes do
orçamento da Secretaria Municipal de Educação, autorizado meio do Programa de Trabalho
08.002.12.361.0024.2.062, Natureza de despesa: 3.3.50.85.01, Fonte: 1573, Ficha 2142.
9.2. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da
seleção, o órgão ou a entidade pública municipal indicará a previsão dos créditos necessários
para garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.
9.3. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela
da despesa, a ser transferida pela administração pública municipal nos exercícios subsequentes,
será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de
apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada.
9.4. O valor global de recursos estimados a partir da pesquisa de preços já praticadas pela
administração pública e disponíveis no banco de preços do governo federal é de R$
18.968.019,22 (dezoito milhões novecentos e sessenta e oito mil dezenove reais e vinte e dois
centavos) para um período de 12 meses. O exato valor a ser repassado será definido no termo
de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada.
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9.5. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará
consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019/ 2014,
e nos art. 33 e 34.
9.6. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com
recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente,
em especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos art. 45 e 46 da Lei nº 13.019/ 2014,
e nos art. 35 a 42.
9.6.1. Não pode a OSC alegar desconhecimento da legislação ou das regras editalícias, seja para
deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis.
9.7. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas na Proposta de trabalho (art. 46 da Lei
nº 13.019, de 2014):
a) remuneração da equipe encarregada da execução da proposta de trabalho, inclusive
de pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais
encargos sociais e trabalhistas;
b) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a
execução do objeto da parceria assim o exija;
c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em
relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, consultor,
água, energia, dentre outros); e
d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos
referidos equipamentos e materiais.
9.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de
órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro
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ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município.
9.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive
os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à
administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos
termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.
9.10. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária
e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e
conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a
firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito
subjetivo ao repasse financeiro.
10. CONTRAPARTIDA
10.1. A OSC selecionada poderá apresentar contrapartida, para fins classificatórios, e sendo
este o caso ficará a mesma obrigada a promover o Projeto de Ação Social ofertado, durante toda
vigência do Termo de Colaboração.
11. ESCLARECIMENTOS E EVENTUAIS IMPUGNAÇÕES
11.1

O Chamamento Público a que se refere este Edital poderá ser adiado ou revogado por

razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, ou
ainda anulado, sem que caiba às organizações da sociedade civil participantes qualquer direito
à reclamação ou indenização por estes motivos.
11.2

Os pedidos de esclarecimentos referentes a este chamamento público deverão ser

enviados ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação, até 05 (cinco) dias úteis
anteriores a data fixada para o início da sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico,
endereçados ao e-mail: licitacao@saquarema.rj.gov.br.
11.3

As respostas aos esclarecimentos formulados serão encaminhadas aos interessados no

prazo de até 48 (quarenta e oito horas), anteriores a data fixada para a abertura da sessão pública,
através do respectivo e-mail e ficarão disponíveis no Portal de Compras e Licitações
(http://licitacoes.saquarema.rj.gov.br/).
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11.4. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 05
(cinco) dias úteis à data-limite para realização da sessão pública mediante petição por escrito,
protocolizada no Edifício Sede da Prefeitura Municipal de Saquarema, na Rua Coronel
Madureira, 77, Centro, Município de Saquarema, CEP 28.990-756, das 9h às 17:00 h, no
horário oficial de Brasília/DF. A petição de impugnação deverá constar o endereço, e-mail e
telefone do impugnante ou de seu representante legal.
11.5. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas
por representante não habilitado legalmente.
11.6. Caberá ao Presidente da Comissão, auxiliado pela área interessada e autoridade
competente, decidir sobre a petição de impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis após a sua
apresentação, com a divulgação da decisão pela mesma forma que se deu publicidade ao
presente Edital.
11.7. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização
do certame, exceto se a alteração não afetar a formulação das propostas.
11.8. As retificações do Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações,
serão acatadas por todas as organizações da sociedade civil participantes e serão divulgadas
pela mesma forma que se deu publicidade ao presente Edital, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das
propostas.
11.9. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos
do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer
interessado.
11.10. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐
se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das
propostas ou o princípio da isonomia.
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11.11. A Secretaria Municipal de Educação resolverá os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a
administração pública.
11.12. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização
ou reclamação de qualquer natureza.
11.13. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e
dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar
a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a
celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas
e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
11.14. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.
11.15. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das
entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da
administração pública.
12. DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. O presente Edital será divulgado em página oficial da Prefeitura Municipal de
SAQUAREMA, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas,
contado da data de publicação do Edital.
12.2. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;
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Anexo III – Relação dos Dirigentes da Entidade;
Anexo IV – Elementos que deverão compor a Proposta de Trabalho;
Anexo V – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo VI – Minuta do Termo de Colaboração; e
Anexo VII – Plano de Trabalho.
Anexo VIII – Modelo de Proposta Financeira
Anexo IX – Memória de Cálculo de Valores Referenciais.
Anexo X – Normas para Prestação de Contas.
12.3

Nos termos do § 1º do Artigo 40 da Lei Federal nº 8.666/1993 o presente Edital e seus

anexos estão rubricados pela Coordenadora de Procedimentos Administrativos, Alana Lima
Vignoli, matrícula 960864-1.

12.4

Fica eleito o foro da Comarca de Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, para solucionar

quaisquer questões oriundas desta licitação.

Saquarema, 19 de maio de 2022.

Elaborado por:
Alana Lima Vignoli
Matrícula 960864-1
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ANEXO I
•

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC está ciente e
concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 007/2022 e em
seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

SAQUAREMA, ** de *** de 2022.

_______________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO II
•

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o art. 33, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014,
que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC:
➢ dispõe de condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. OU
➢ pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas. OU
➢ dispõe de condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou
adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.
OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

SAQUAREMA, ** de *** de 2022.

__________________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO III
•

DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade
civil – OSC que:
➢ Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados:
(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal; ou
(b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de
2014);
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE
Nome do dirigente e cargo que ocupa na OSC Carteira de identidade, órgão expedidor e CPF
Endereço residencial, telefone e e-mail
➢ Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou
entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses
previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
➢ Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados:
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(a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública municipal;
(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função
de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal celebrante, ou seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e
(c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra
o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade,
e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.

SAQUAREMA, ** de *** de 2022.

________________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO IV
•

ELEMENTOS QUE DEVERÃO COMPOR A PROPOSTA DE TRABALHO DA
OSC

➢ Descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade
ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
➢ Forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em
rede;
➢ Proposta Político-Pedagógica
➢ Descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;
➢ Definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do
cumprimento das metas;
➢ Previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações,
incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;
➢ Valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e
➢ Ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
A Proposta de Trabalho apresentada pela OSC deverá conter a previsão de obras, caso seja
necessário construir espaço físico dentro das escolas para ministração dos cursos de Novas
Tecnologias. Deverá conter também a previsão de aluguel de espaço nas proximidades da
escola, caso não haja condições de construção da construção dos espaços ser no interior das
unidades escolares.
OBS: Para fins do edital considera-se “Proposta de Trabalho” o documento elaborado pela OSC, baseada na
proposta apresentada durante o período de chamamento público. Após a aprovação e consolidação deste
documento pela Secretaria Municipal de Educação, haverá a formação do “Plano de Trabalho” objeto do Termo
de Cooperação (Anexo VI do edital).
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ANEXO V
•

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins que a [identificação da organização da sociedade civil –
OSC e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº
13.019, de 2014.
Nesse sentido, a citada entidade:
➢ Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território
nacional;
➢ Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
➢ Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão
ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o
termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.
Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam
constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e
justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de
2014);
➢ Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas
as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;
➢ Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação
e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de
Educação da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para
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participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de
todas as esferas de Educação;
➢ Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e
➢ Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação,
em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

SAQUAREMA, ** de *** de 2022.

_______________________________________________________
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO VI
•

MODELO TERMO DE COLABORAÇÃO

TERMO DE COLABORAÇÃO ______/______
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6624/2022
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE
ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DE SAQUAREMA, POR INTERMÉDIO
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
E
A
____________________, PARA OS FINS
DE
IMPLANTAÇÃO
FÍSICA
E
PEDAGÓGICA,
GESTÃO
EDUCACIONAL, ADMINISTRATIVA
E MANUTENÇÃO DOS ESPAÇOS DO
CONEXÃO DO FUTURO.
O MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação (SME), pessoa
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 32.147.670/0001-21, com sede a Rua
Centro Administrativo Ezio Ferreira Costa – Centro, SAQUAREMA – RJ, neste ato representado por seu
Secretário, Sr. Antonio Peres Alves, portador da carteira de identidade n°. 81.346.891-5 expedida pelo
DETRAN/RJ e inscrito no CPF sob o nº 278.883.637-68, doravante denominado MUNICÍPIO, e do
outro lado, [nome da OSC], organização da sociedade civil, doravante denominada OSC, situada à Rua
da ___ Bairro___, cidade ___, CEP___, inscrita no CNPJ sob o número ___, neste ato representada pelo
(a) seu (sua)Presidente, o Sr. (a) ___, residente e domiciliado (a) à Rua ___ nº __ – __ – CEP: ___–,
portador (a) da Carteira de Identidade nº ___Órgão Expedidor ___ e CPF nº ___, RESOLVEM celebrar
o presente Termo de Colaboração, decorrente do Edital de Chamamento Público nº _____/2022, e em
observância às disposições da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e legislação correlata, mediante as
cláusulas e condições a seguir enunciadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E DA FINALIDADE
1.1. O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto delimitar as diretrizes para celebração de

parceria, nos termos da Lei n.º 13.019/14, com OSC, para Implantação do Programa CONEXÃO DO
FUTURO, localizados nas escolas da rede municipal de ensino, incluindo a implantação física,
montagem, instalação de espaços e equipamentos necessários para oferta de atividades voltadas para
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Robótica, Linguagem de Programação e Games, visando atender jovens de 11 a 18 anos, bem como
às respectivas demandas do Programa, conforme as diretrizes fixadas no Anexo VII.
1.2. Objetivos específicos da parceria:

a) Implantar 4 (quatro) equipamentos, distribuídas entre os 4 distritos da cidade, para oferta do ensino
em Robótica, Linguagem de Programação e Games em escolas da Rede Pública Municipal ou,
espaços alugados para este fim, para atender as demandas de alunos matriculados no segundo
segmento do ensino fundamental, na forma do Anexo VII do edital e proposta apresentada pela OSC,
devidamente aprovado pela Secretaria Municipal de Educação;
b) Realizar a gestão administrativa dos espaços, de acordo com as diretrizes apontadas no Anexo VII
do edital e a proposta apresentada pela OSC, devidamente aprovada pela Secretaria Municipal de
Educação;
c) Realizar a administração pedagógica das atividades, bem como a execução do plano políticopedagógico apresentado e aprovado pela Secretaria Municipal de Educação;
c) Criar espaços dentro das escolas, ou no entorno para a realização das atividades oriundas do ensino
de Novas Tecnologias;
d) Fomentar a educação integral de crianças, adolescentes e jovens por meio de atividades que
contribuam para promover a saúde, o bem-estar, o direito ao lazer, à convivência, à aprendizagem
educacional e à capacitação profissional;
e) Oferecer atividades educacionais voltadas à linguagem de programação, game e robótica, bem
como, formação profissional para os professores da rede municipal de ensino, conforme
especificações contidas no Anexo VII deste edital;
1.2.1. Tais objetivos devem considerar a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, que
envolve a transferência de recursos financeiros à Organização da Sociedade Civil (OSC), conforme
especificações estabelecidas trazidas no presente instrumento jurídico e Plano de Trabalho devidamente
aprovado pelo Município.
1.3. O Plano Trabalho, devidamente aprovado pela Administração Pública, poderá ser revisado
semestralmente, por qualquer das partes, justificadamente, para melhor atender as demandas existentes na
região.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA PROPOSTA DE TRABALHO
2.1. Para o alcance do objeto pactuado, os partícipes obrigam-se a cumprir o Plano de Trabalho aprovado,
que, independentemente de transcrição, é parte integrante e indissociável do presente Termo de
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Colaboração, bem como toda documentação técnica que dele resulte, cujos dados neles contidos acatam
os partícipes.
2.2. O Plano de Trabalho (Anexo VII) apresenta expectativas de prazos, que poderão ser alterados em
comum acordo entre as partes, para melhor prestação dos serviços, conforme os espaços físicos sejam
efetivamente disponibilizados.
2.3. O atraso injustificado da entrega dos espaços descritos no Plano de Trabalho (Anexo VII), por culpa
exclusiva da OSC, imporá em penalidades a mesma.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA
3.1. O prazo de vigência deste Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses constante da ordem de
início do projeto, podendo ser prorrogado nos seguintes casos e condições previstos no art. 55 da Lei nº
13.019, de 2014:
I. mediante termo aditivo, por solicitação da OSC devidamente fundamentada, formulada, no mínimo, 30
(trinta) dias antes do seu término, desde que autorizada pela Administração Pública e
II. de ofício, por iniciativa da Administração Pública, quando esta der causa a atraso na liberação de
recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.
3.2. Também poderá ser prorrogado, por comum acordo das partes, desde que as contas anuais prestadas
sejam devidamente aprovadas.
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
4.1. Para a execução das atividades e projetos previstos neste Termo de Colaboração, serão
disponibilizados recursos no valor total de R$ ........... (..................), para os 12 meses previstos na cláusula
8.1 do edital, à conta da ação orçamentária da Secretaria Municipal de Educação, Programa de Trabalho,
Elemento de Despesa: _______, Fonte _________, conforme cronograma de desembolso constante na
Cláusula Quinta e/ou da Proposta de Trabalho apresentada pela OSC, desde que devidamente aprovada
pelo Município.
Subcláusula Única: Não será exigido da OSC depósito correspondente ao valor da contrapartida em bens
e serviços.
CLÁUSULA QUINTA – DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
5.1. A liberação do recurso financeiro se dará em parcelas trimestrais, em estrita conformidade com o
Cronograma de Desembolso, o qual guardará consonância com as metas da parceria, ficando a liberação
condicionada, ainda, ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014.
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Subcláusula Primeira. As parcelas dos recursos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades ou
irregularidades detectadas nos seguintes casos:
I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
II - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração 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.
Subcláusula Segunda. A verificação das hipóteses de retenção previstas na Subcláusula Primeira ocorrerá
por meio de ações de monitoramento e avaliação, incluindo:
I. a verificação da existência de denúncias aceitas;
II. a análise das prestações de contas anuais;
III. as medidas adotadas para atender a eventuais recomendações existentes dos órgãos de controle interno
e externo; e
IV. a consulta aos cadastros e sistemas que permitam aferir a regularidade da parceria.
Subcláusula Terceira. O atraso injustificado no cumprimento das metas pactuadas na Proposta de Trabalho
configura inadimplemento de obrigação prevista no Termo de Colaboração, podendo acarretar retenção
dos repasses previstos no cronograma, bem como levar a rescisão unilateral da presente avença.
Cronograma de
Desembolso (Ano 1)
Mês 1
Mês 4
Mês 7
Mês 10
Total
•
•

Referente a ...... alunos em sala de aula com estrutura física,
equipamentos e materiais didáticos inclusos
Todos os custos de manutenção, pagamento de docentes, atividades
administrativas e demais custos deverão estar contemplados dentro
das parcelas para repasse.

CLÁUSULA SEXTA - DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS
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6.1. Os recursos referentes ao presente Termo de Colaboração, desembolsados pela Prefeitura Municipal
de SAQUAREMA, serão mantidos na conta corrente ___ Agência ___, Banco ___.
Subcláusula Primeira. Os recursos depositados na conta bancária específica do Termo de Colaboração
serão aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de
mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública, enquanto não empregados na sua finalidade.
Subcláusula Segunda. Os rendimentos auferidos das aplicações financeiras poderão ser aplicados no
objeto deste instrumento desde que haja solicitação fundamentada da OSC e autorização da Administração
Pública, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.
Subcláusula Terceira. A conta referida no caput desta Cláusula será em instituição financeira pública
determinada pela Administração Pública e isenta da cobrança de tarifas bancárias.
Subcláusula Quarta. Os recursos da parceria geridos pela OSC estão vinculados ao seu objeto do presente
Termo de Cooperação e não caracterizam receita própria e nem pagamento por prestação de serviços e
devem ser alocados nos seus registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade.
Subcláusula Quinta. Toda a movimentação de recursos será realizada mediante transferência eletrônica e
a obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária, salvo quando autorizado o pagamento em espécie,
devidamente justificado no Plano de Trabalho.
Subcláusula Sexta. Caso os recursos depositados na conta corrente específica não sejam utilizados no
prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado a partir da efetivação do depósito, o Termo de
Colaboração será rescindido unilateralmente pela Administração Pública, salvo quando houver execução
parcial do objeto, desde que previamente justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente
máxima da entidade da Administração Pública Municipal.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E DA OSC
7.1. O presente Termo de Colaboração deverá ser executado fielmente pelas Partes, de acordo com as
cláusulas pactuadas e as normas aplicáveis, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução
ou execução parcial, sendo vedado à OSC utilizar recursos para finalidade alheia ao objeto da parceria.
Subcláusula Primeira. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e
dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à Administração Pública cumprir as
seguintes atribuições, responsabilidades e obrigações:
I. promover o repasse dos recursos financeiros obedecendo ao Cronograma de Desembolso constante do
Plano de Trabalho;
II. prestar o apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto do Termo de
Colaboração em toda sua extensão e no tempo devido;
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III. exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se for
o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
IV. monitorar e avaliar a execução do objeto deste Termo de Colaboração, por meio de análise das
informações, diligências e visitas in loco, quando necessário, zelando pelo alcance dos resultados
pactuados e pela correta aplicação dos recursos repassados, observando o prescrito na Cláusula Décima;
V. comunicar à OSC quaisquer irregularidades decorrentes do uso dos recursos públicos ou outras
impropriedades de ordem técnica ou legal, fixando o prazo previsto na legislação para saneamento ou
apresentação de esclarecimentos e informações;
VI. analisar os relatórios de execução do objeto;
VII. analisar os relatórios de execução financeira;
VIII. receber, propor, analisar e, se for o caso, aprovar as propostas de alteração do Termo de Colaboração;
IX. instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA;
X. designar o gestor da parceria, que ficará responsável pelas obrigações previstas no art. 61 da Lei nº
13.019, de 2014, e pelas demais atribuições constantes na legislação regente;
XI. retomar os bens públicos em poder da OSC na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da
organização da sociedade civil, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à
população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a
execução das metas ou atividades pactuadas, nos termos do art. 62, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014;
XII. assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no Plano de trabalho, no
caso de paralisação e inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade civil, de modo a evitar
sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela OSC até o
momento em que a Administração Pública assumir essas responsabilidades, nos termos do art. 62, II, da
Lei nº 13.019, de 2014;
XIII. reter a liberação dos recursos quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela
anteriormente recebida, ou quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas
saneadoras apontadas pela Administração Pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo,
comunicando o fato à OSC e fixando-lhe o prazo de até 30 (trinta) dias para saneamento ou apresentação
de informações e esclarecimentos, nos termos do art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014;
XIV. prorrogar de “ofício” a vigência do Termo de Colaboração, antes do seu término, quando der causa
a atraso na liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado, nos termos
do art. 55, parágrafo único, da Lei nº 13.019, de 2014;
XV. publicar, no Diário Oficial do Município, extrato do Termo de Colaboração;
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XVI. divulgar informações referentes à parceria celebrada em dados abertos e acessíveis e manter no seu
sítio eletrônico oficial o instrumento da parceria celebrada e seu respectivo plano de trabalho, nos termos
do art. 10 da Lei nº 13.019, de 2014;
XVII. exercer atividade normativa, de controle e fiscalização sobre a execução da parceria, inclusive, se
for o caso, reorientando as ações, de modo a evitar a descontinuidade das ações pactuadas;
XVIII. informar à OSC os atos normativos e orientações da Administração Pública que interessem à
execução do presente Termo de Colaboração;
XIX. analisar e decidir sobre a prestação de contas dos recursos aplicados na consecução do objeto do
presente Termo de Colaboração;
XX. aplicar as sanções previstas na legislação, proceder às ações administrativas necessárias à exigência
da restituição dos recursos transferidos e instaurar Tomada de Contas Especial, quando for o caso.
Subcláusula Segunda. Além das obrigações constantes na legislação que rege o presente instrumento e
dos demais compromissos assumidos neste instrumento, cabe à OSC cumprir as seguintes atribuições,
responsabilidades e obrigações:
I. executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com as cláusulas deste termo, a legislação pertinente e
o Plano de Trabalho aprovado, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Termo de
Colaboração, observado o disposto na Lei n. 13.019, de 2014;
II. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar eficiência, eficácia,
efetividade social e qualidade em suas atividades;
III. garantir o cumprimento da contrapartida em bens e serviços conforme estabelecida no plano de
trabalho, se for o caso;
IV. manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Colaboração em conta
bancária específica, na instituição financeira pública determinada pela administração pública, inclusive
os resultados de eventual aplicação no mercado financeiro, aplicando-os, na conformidade do plano de
trabalho, exclusivamente no cumprimento do seu objeto, observadas as vedações relativas à execução das
despesas;
V. não utilizar os recursos recebidos nas despesas vedadas pelo art. 45 da Lei nº 13.019, de 2014;
VI. apresentar Relatório de Execução do Objeto de acordo com o estabelecido nos art. 63 a 72 da Lei nº
13.019/2014;
VII. executar o plano de trabalho aprovado, bem como aplicar os recursos públicos e gerir os bens públicos
com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, da impessoalidade, da moralidade, da
publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia;
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VIII. prestar contas à Administração Pública, ao término de cada exercício e no encerramento da vigência
do Termo de Colaboração, nos termos do Capítulo IV da Lei nº 13.019, de 2014;
IX. responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário à execução do
objeto da parceria, conforme disposto no inciso VI do art. 11, inciso I, e §3º do art. 46 da Lei nº 13.019,
de 2014, inclusive pelos encargos sociais e obrigações trabalhistas decorrentes, ônus tributários ou
extraordinários que incidam sobre o instrumento;
X. permitir o livre acesso do gestor da parceria, membros do Conselho de Política Pública da área, quando
houver, da Comissão de Monitoramento e Avaliação – CMA e do Tribunal de Contas, a todos os
documentos relativos à execução do objeto do Termo de Colaboração, bem como aos locais de execução
do projeto, permitindo o acompanhamento in loco e prestando todas e quaisquer informações solicitadas;
XI. quanto aos bens materiais e/ou equipamentos adquiridos com os recursos deste Termo de Colaboração:
a. utilizar os bens materiais e/ou equipamentos em conformidade com o objeto pactuado;
b. garantir sua guarda e manutenção;
c. comunicar imediatamente à Administração Pública qualquer dano que os bens vierem a sofrer;
d. arcar com todas as despesas referentes a transportes, guarda, conservação, manutenção e recuperação
dos bens;
e. em caso de furto ou de roubo, levar o fato, por escrito, mediante protocolo, ao conhecimento da
autoridade policial competente, enviando cópia da ocorrência à Administração Pública, além da proposta
para reposição do bem, de competência da OSC;
f. durante a vigência do Termo de Colaboração, somente movimentar os bens para fora da área
inicialmente destinada à sua instalação ou utilização mediante expressa autorização da Administração
Pública e prévio procedimento de controle patrimonial.
XII. por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, restituir à
Administração Pública os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas
das aplicações financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, conforme art. 52 da Lei
nº 13.019, de 2014;
XIII. manter, durante a execução da parceria, as mesmas condições exigidas nos art. 33 e 34 da Lei nº
13.019, de 2014;
XIV. manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios relativos a este Termo
de Colaboração, pelo prazo de 10 (dez) anos após a prestação de contas, conforme previsto no parágrafo
único do art. 68 da Lei nº 13.019, de 2014;
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XV. garantir a manutenção da equipe técnica em quantidade e qualidade adequadas ao bom desempenho
das atividades;
XVI. observar o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, para o recebimento de cada parcela dos
recursos financeiros;
XVII. comunicar à Administração Pública suas alterações estatutárias, após o registro em cartório;
XVIII. divulgar na internet e em locais visíveis da sede social da OSC e dos estabelecimentos em que
exerça suas ações todas as informações detalhadas no art. 11, incisos I a VI, da Lei Federal nº 13.019, de
2014;
XIX. submeter previamente à Administração Pública qualquer proposta de alteração do plano de trabalho,
na forma definida neste instrumento, observadas as vedações relativas à execução das despesas;
XX. responsabilizar-se exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que disser respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal, nos termos
do art. 42, inciso XIX, da Lei nº 13.019, de 2014;
XXI. responsabilizar-se exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto neste Termo de Colaboração, o que não
implica responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública municipal quanto à
inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria
ou aos danos decorrentes de restrição à sua execução, nos termos do art. 42, inciso XX, da Lei nº 13.019,
de 2014;
XXII. quando for o caso, providenciar licenças e aprovações de projetos emitidos pelo órgão ambiental
competente, da esfera municipal, estadual, ou federal e concessionárias de serviços públicos, conforme o
caso, e nos termos da legislação aplicável.
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO
8.1. Este Termo de Colaboração poderá ser modificado, em suas cláusulas e condições, exceto quanto ao
seu objeto, com as devidas justificativas, devendo o respectivo pedido ser apresentado em até 30 (trinta)
dias antes do seu término, observado o disposto nos arts. 57 da Lei nº 13.019, de 2014.
Subcláusula Única. Os ajustes realizados durante a execução do objeto integrarão o plano de trabalho,
desde que submetidos pela OSC e aprovados previamente pela autoridade competente.
CLÁUSULA NONA – DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES
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9.1. A OSC adotará métodos usualmente utilizados pelo setor privado para a realização de compras e
contratações de bens e serviços com recursos transferidos pela Administração Pública.
Subcláusula Primeira. A OSC deve verificar a compatibilidade entre o valor previsto para realização da
despesa, aprovado no Plano de Trabalho, e o valor efetivo da compra ou contratação e, caso o valor efetivo
da compra ou contratação seja superior ao previsto, deverá assegurar a compatibilidade do valor efetivo
com os novos preços praticados no mercado, inclusive para fins de elaboração de relatório, quando for o
caso.
Subcláusula Segunda. Para fins de comprovação das despesas, a OSC deverá obter de seus fornecedores
e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, nome e número de
inscrição no CNPJ da organização da sociedade civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de
serviço.
Subcláusula Terceira. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais pelo prazo de 10 (dez)
anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo
para a apresentação da prestação de contas.
Subcláusula Quarta. Na gestão financeira, a Organização da Sociedade Civil poderá:
I - Pagar despesa em data posterior ao término da execução do termo de colaboração, mas somente quando
o fato gerador da despesa tiver ocorrido durante sua vigência;
II - Incluir, dentre a Equipe de Trabalho contratada, pessoas pertencentes ao quadro da organização da
sociedade civil, inclusive os dirigentes, desde que exerçam ação prevista na Proposta de trabalho
aprovado, nos termos da legislação cível e trabalhista.
Subcláusula Quinta. É vedado à OSC:
I - Pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria, salvo nas
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
II - Contratar, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça
cargo em comissão ou função de confiança, da entidade pública municipal celebrante da parceria, ou seu
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas
as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
III- Pagar despesa cujo fato gerador tenha ocorrido em data anterior à entrada em vigor deste instrumento.
Subcláusula Sexta. É vedado à Administração Pública Municipal praticar atos de ingerência na seleção e
na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcionem o recrutamento de
pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida organização.
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CLÁUSULA DÉCIMA – DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO
10.1. A execução do objeto da parceria será acompanhada pela Administração Pública por meio de ações
de monitoramento e avaliação, que terão caráter preventivo e saneador, objetivando a gestão adequada e
regular da parceria.
Subcláusula Primeira. As ações de monitoramento e avaliação contemplarão a análise das informações
acerca do processamento da parceria, incluída a possibilidade de consulta às movimentações da conta
bancária específica da parceria, além da verificação, análise e manifestação sobre eventuais denúncias
existentes relacionadas à parceria.
Subcláusula Segunda. No exercício das ações de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto
da parceria, a Administração Pública:
I- Designará o gestor da parceria, agente público responsável pela gestão da parceria, designado por ato
publicado em meio oficial de comunicação, com poderes de controle e fiscalização (art. 2º, inciso VI, da
Lei nº 13.019, de 2014);
II- Designará a comissão de monitoramento e avaliação, órgão colegiado destinado a monitorar e avaliar
a parceria, constituído por ato específico publicado em meio oficial de comunicação (art. 2º, inciso XI, da
Lei nº 13.019, de 2014);
III- emitirá relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, na forma e prazos previstos na legislação
regente e neste instrumento, sobre a conformidade do cumprimento do objeto e os resultados alcançados
durante a execução da presente parceria, para fins de análise da prestação de contas anual, quando for o
caso (art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014);
IV- Realizará visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas hipóteses em que esta
for essencial para verificação do cumprimento do objeto da parceria e do alcance das metas;
V- Realizará, sempre que possível, nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, 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 (art. 58, §2º, da lei nº 13.019, de 2014);
VI- Examinará o(s) relatório(s) de execução do objeto e, quando for o caso, o(s) relatório(s) de execução
financeira apresentado(s) pela OSC, na forma e prazos previstos na legislação regente e neste instrumento
(art. 66, caput, da Lei nº 13.019, de 2014);
VII- poderá valer-se do apoio técnico de terceiros (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
VIII- poderá delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos
ao local de aplicação dos recursos (art. 58, §1º, da Lei nº 13.019, de 2014);
IX- Poderá utilizar ferramentas tecnológicas de verificação do alcance de resultados, incluídas as redes
sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos de tecnologia da informação;

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

Subcláusula Terceira. Observado o disposto nos §§ 3º, 6º e 7º do art. 35 da Lei nº 13.019, de 2014, a
Administração Pública designará servidor público que atuará como gestor da parceria e ficará responsável
pelas obrigações previstas no art. 61 daquela Lei e pelas demais atribuições constantes na legislação
regente. Dentre outras obrigações, o gestor é responsável pela emissão do parecer técnico conclusivo de
análise da prestação de contas final.
Subcláusula Quarta. A comissão de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso II da Subcláusula
Segunda, é a instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias,
pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e indicadores e
pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, sendo de sua
competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação.
Subcláusula Quinta. A comissão se reunirá periodicamente a fim de avaliar a execução das parcerias por
meio da análise das ações de monitoramento e avaliação previstas nesta Cláusula, podendo solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado para subsidiar seus trabalhos.
Subcláusula Sexta. A comissão de monitoramento e avaliação deverá ser constituída por pelo menos 1
(um) servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração
pública municipal, sobre a declaração de impedimento dos membros que forem designados.
Subcláusula sétima. O relatório técnico de monitoramento e avaliação, de que trata o inciso III da
Subcláusula Segunda, deverá conter os elementos dispostos no §1º do art. 59 da Lei nº 13.019, de 2014,
e o parecer técnico de análise da prestação de contas anual e será submetido à comissão de monitoramento
e avaliação, que detém a competência para avaliá-lo e homologá-lo.
Subcláusula Oitava. A visita técnica in loco, de que trata o inciso IV da Subcláusula Segunda, não se
confunde com as ações de fiscalização e auditoria realizadas pela administração pública municipal, pelos
órgãos de controle interno e pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ). A OSC
deverá ser notificada previamente no prazo mínimo de 3 (três) dias úteis anteriores à realização da visita
técnica in loco.
Subcláusula Nona. Sempre que houver a visita, o resultado será circunstanciado em relatório de visita
técnica in loco e enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e providências e poderá ensejar a
revisão do relatório, a critério da Administração Pública Municipal. O relatório de visita técnica in loco
deverá ser considerado na análise da prestação de contas (art. 66, parágrafo único, inciso I, da Lei nº
13.019, de 2014).
Subcláusula Décima. A pesquisa de satisfação, de que trata o inciso V da Subcláusula Segunda, terá por
base critérios objetivos de apuração da satisfação dos beneficiários e de apuração da possibilidade de
melhorias das ações desenvolvidas pela OSC, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos
pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas. A pesquisa poderá ser realizada
diretamente pela administração pública municipal, com metodologia presencial ou à distância, com apoio
de terceiros, por delegação de competência ou por meio de parcerias com órgãos ou entidades aptas a
auxiliar na realização da pesquisa.
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Subcláusula Décima Primeira. Sempre que houver pesquisa de satisfação, a sistematização será
circunstanciada em documento que será enviado à OSC para conhecimento, esclarecimentos e eventuais
providências. A OSC poderá opinar sobre o conteúdo do questionário que será aplicado (art. 53, §§ 3º e
4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
Subcláusula Décima Segunda. Sem prejuízo da fiscalização pela Administração Pública e pelos órgãos de
controle, a execução da parceria será acompanhada pelo Conselho Gestor de Política Públicas
Educacionais eventualmente existente na esfera de Educação municipal. A presente parceria estará
também sujeita aos mecanismos de controle social previstos na legislação específica (art. 60 da Lei nº
13.019, de 2014).
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA –DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
11.1 O presente Termo de Colaboração poderá ser:
I- Extinto por decurso de prazo;
II- Extinto, de comum acordo antes do prazo avençado, mediante Termo de Distrato;
III- denunciado, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização
judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe; ou
IV- Rescindido, por decisão unilateral de qualquer dos partícipes, independentemente de autorização
judicial, mediante prévia notificação por escrito ao outro partícipe, nas seguintes hipóteses:
a) descumprimento injustificado de cláusula deste instrumento;
b) irregularidade ou inexecução injustificada, ainda que parcial, do objeto, resultados ou metas pactuadas;
c) omissão no dever de prestação de contas anual, nas parcerias com vigência superior a um ano, sem
prejuízo do disposto no §2º do art. 70 da Lei nº 13.019, de 2014;
d) violação da legislação aplicável;
e) cometimento de falhas reiteradas na execução;
f) malversação de recursos públicos;
g) constatação de falsidade ou fraude nas informações ou documentos apresentados;
h) não atendimento às recomendações ou determinações decorrentes da fiscalização;
i) descumprimento das condições que caracterizam a parceira privada como OSC (art. 2º, inciso I, da Lei
nº 13.019, de 2014);
j) paralisação da execução da parceria, sem justa causa e prévia comunicação à Administração Pública;
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k) quando os recursos depositados em conta corrente específica não forem utilizados no prazo de 365
(trezentos e sessenta e cinco) dias, salvo se houver execução parcial do objeto e desde que previamente
justificado pelo gestor da parceria e autorizado pelo dirigente máximo da entidade da administração
pública municipal; e
l) outras hipóteses expressamente previstas na legislação aplicável.
Subcláusula Primeira. A denúncia só será eficaz 60 (sessenta) dias após a data de recebimento da
notificação, ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações e vantagens do tempo em que
participaram voluntariamente da avença.
Subcláusula Segunda. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por parte da Administração Pública,
que não decorra de culpa, dolo ou má gestão da OSC, o Poder Público ressarcirá a parceira privada dos
danos emergentes comprovados que houver sofrido.
Subcláusula Terceira. Em caso de denúncia ou rescisão unilateral por culpa, dolo ou má gestão por parte
da OSC, devidamente comprovada, a organização da sociedade civil não terá direito a qualquer
indenização.
Subcláusula Quarta. Os casos de rescisão unilateral serão formalmente motivados nos autos do processo
administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. O prazo de defesa será de 10 (dez) dias da
abertura de vista do processo.
Subcláusula Quinta. Na hipótese de irregularidade na execução do objeto que enseje dano ao erário, deverá
ser instaurada Tomada de Contas Especial caso os valores relacionados à irregularidade não sejam
devolvidos no prazo estabelecido pela Administração Pública.
Subcláusula Sexta. Outras situações relativas à extinção da parceria não previstas na legislação aplicável
ou neste instrumento poderão ser reguladas em Termo de Encerramento da Parceria a ser negociado entre
as partes ou, se for o caso, no Termo de Distrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS
12.1. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção deste Termo de Colaboração, a OSC deverá
restituir os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de
tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da administração
pública.
Subcláusula Primeira. Os débitos a serem restituídos pela OSC serão apurados mediante atualização
monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:
I. nos casos em que for constatado dolo da OSC ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir
das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual período de inércia da administração pública
municipal;
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II. nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da OSC ou de seus prepostos para restituição
dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea “a” deste
inciso, com subtração de eventual período de inércia do órgão ou entidade pública municipal.
Subcláusula Segunda. Os débitos a serem restituídos pela OSC observarão juros equivalentes à taxa
referencial do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, acumulada mensalmente, até o
último dia do mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) no mês de pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS BENS REMANESCENTES TITULARIDADE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
13.1. Os bens patrimoniais adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos repassados
pela Administração Pública são da titularidade do órgão ou da entidade pública municipal e ficarão
afetados ao objeto da presente parceria durante o prazo de sua duração, sendo considerados bens
remanescentes ao seu término.
Subcláusula Primeira. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes permanecerão na
propriedade do órgão ou da entidade pública municipal, na medida em que os bens serão necessários para
assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela
execução direta do objeto pela Administração Pública Municipal.
Subcláusula Segunda. A OSC deverá, a partir da data da apresentação da prestação de contas final,
disponibilizar os bens remanescentes para a Administração Pública Municipal, que deverá retirá-los, no
prazo de até 90 (noventa) dias, após o qual a OSC não mais será responsável pelos bens.
Subclaúsula Terceira. Na hipótese de dissolução da OSC durante a vigência da parceria, os bens
remanescentes deverão ser retirados pela Administração Pública Municipal, no prazo de até 90 (noventa)
dias, contado da data de notificação da dissolução.
Subcláusula Quarta. Os bens remanescentes poderão ter sua propriedade revertida para a OSC, a critério
da Administração Pública, se ao término da parceria ficar constatado que os bens não serão necessários
para assegurar a continuidade do objeto pactuado ou se o órgão ou a entidade pública não tiver condições
de dar continuidade ao objeto pactuado e, simultaneamente, restar demonstrado que os bens serão úteis à
continuidade da execução de ações de interesse social pela OSC.
CLÁUSULA DECIMA QUARTA – DA PROPRIEDADE INTELECTUAL
14.1. Caso as atividades realizadas pela OSC com recursos públicos provenientes do Termo de
Colaboração deem origem a bens passíveis de proteção pelo direito de propriedade intelectual, a exemplo
de invenções, modelos de utilidade, desenhos industriais, obras intelectuais, cultivares, direitos autorais,
programas de computador e outros tipos de criação, a Administração Pública terá a titularidade da
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propriedade intelectual e a participação nos ganhos econômicos resultantes da exploração dos respectivos
bens imateriais, os quais ficarão gravados com cláusula de inalienabilidade durante a vigência da parceria.
Subcláusula Primeira. Durante a vigência da parceria, os ganhos econômicos auferidos pela OSC na
exploração ou licença de uso dos bens passíveis de propriedade intelectual, gerados com os recursos
públicos provenientes do Termo de Colaboração, deverão ser aplicados no objeto do presente instrumento,
sem prejuízo do disposto na Subcláusula seguinte.
Subcláusula Segunda. A participação nos ganhos econômicos fica assegurada, nos termos da legislação
específica, ao inventor, criador ou autor.
Subcláusula Terceira. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes passíveis de proteção pelo
direito de propriedade intelectual permanecerão na titularidade da Administração Pública quando forem
úteis à continuidade da execução de ações de interesse social pela organização, observado o disposto na
Subcláusula seguinte.
Subcláusula Quarta. Quando da extinção da parceria, os bens remanescentes passíveis de proteção pelo
direito de propriedade intelectual poderão ter sua propriedade revertida para a OSC, a critério da
Administração Pública, quando não tiver condições de dar continuidade à execução de ações de interesse
social e a transferência da propriedade for necessária para assegurar a continuidade do objeto pactuado,
seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto pela Administração
Pública Municipal.
Subcláusula Quinta. A OSC declara, mediante a assinatura deste instrumento, que se responsabiliza
integralmente por providenciar, independente de solicitação da Administração Pública, todas as
autorizações ou licenças necessárias para que o órgão ou entidade pública municipal utilize, sem ônus,
durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, em território nacional e estrangeiro, em caráter não
exclusivo, os bens submetidos a regime de propriedade intelectual que forem resultado da execução desta
parceria, da seguinte forma:
I – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, por quaisquer modalidades
de utilização existentes ou que venham a ser inventadas, inclusive:
a) a reprodução parcial ou integral;
b) a edição;
c) a adaptação e quaisquer outras transformações;
d) a tradução para qualquer idioma;
e) a produção audiovisual;
f) a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, ondas ou
qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção para percebê-la em
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um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e nos casos em que o acesso
às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em pagamento pelo usuário;
g) a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as demais formas
de arquivamento do gênero.
II – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996, para a exploração de patente
de invenção ou de modelo de utilidade e de registro de desenho industrial;
III – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.456, de 25 de abril de 1997, pela utilização da cultivar
protegida; e
IV – Quanto aos direitos de que trata a Lei nº 9.609, de 19 de fevereiro de 1998, pela utilização de
programas de computador.
Subcláusula Sexta. Cada um dos partícipes tomará as precauções necessárias para salvaguardar o sigilo
das informações consideradas confidenciais acerca da propriedade intelectual, podendo estabelecer em
instrumento específico as condições referentes à confidencialidade de dado ou informação cuja publicação
ou revelação possa colocar em risco a aquisição, manutenção e exploração dos direitos de propriedade
intelectual resultantes desta parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
15.1. A OSC deverá apresentar prestação de contas anual, para fins de monitoramento do cumprimento
das metas previstas no plano de trabalho, além das cláusulas constantes deste instrumento e do plano de
trabalho.
Subcláusula Primeira. Para fins de prestação de contas anual, a OSC deverá apresentar Relatório Parcial
de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias após o fim de cada exercício, sendo que se
considera exercício cada período de 12 (doze) meses de duração da parceria, contado da primeira liberação
de recursos para sua execução.
Subcláusula Segunda. Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria
notificará a OSC para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a prestação de contas. Persistindo a
omissão, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade solidária, adotará as
providências para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento, nos termos da legislação vigente.
Subcláusula Terceira. O Relatório Parcial de Execução do Objeto conterá:
I- A demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas, com
comparativo de metas propostas com os resultados já alcançados;
II- A descrição das ações (atividades e/ou projetos) desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
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III- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos,
entre outros;
IV- Os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida em bens e serviços, quando
houver; e
V- Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas.
Subcláusula Quarta. O Relatório Parcial de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para
avaliação:
I - Dos resultados já alcançados e seus benefícios;
II - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
III - do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação,
declaração de entidade pública ou privada local e declaração do Conselho Gestor de Política Públicas
Educacionais, entre outros; e
IV - Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Quinta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da
apresentação de documentos dos cursos de Formação e por outros meios previstos no plano de trabalho.
Subcláusula Sexta. A análise da prestação de contas anual será realizada por meio da produção de relatório
técnico de monitoramento e avaliação quando:
I- A parceria for selecionada por amostragem, conforme ato do Secretário ou do dirigente máximo da
entidade da administração pública municipal, considerados os parâmetros definidos pelo princípio da
Transparência, pelos órgãos de Fiscalização e Controladoria-Geral da União (CGU);
II- For identificado o descumprimento injustificado do alcance das metas da parceria no curso das ações
de monitoramento e avaliação; ou
III- for aceita denúncia de irregularidade na execução parcial do objeto, mediante juízo de admissibilidade
realizado pelo gestor.
Subcláusula Sétima. O relatório técnico de monitoramento e avaliação conterá:
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 apresentadas pela OSC, quando não for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste instrumento;
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V- Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização
preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas tomadas em decorrência dessas auditorias; e
VI- O parecer técnico de análise da prestação de contas anual, emitido pelo gestor da parceria, que deverá:
a) avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e
b) descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes:
1. aos impactos econômicos ou sociais;
2. ao grau de satisfação do público-alvo; e
3. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Oitava. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse
público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância
do disposto na Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o relatório técnico de
monitoramento e avaliação contenha a descrição referida na alínea “b” do inciso VI da Subcláusula
anterior.
Subcláusula Nona. A prestação de contas anual será considerada regular quando, da análise do Relatório
Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.
Subcláusula Décima. Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência
de existência de ato irregular, o gestor da parceria, antes da emissão do relatório técnico de monitoramento
e avaliação, notificará a OSC para apresentar, no prazo de até 30 (trinta) dias contados da notificação,
Relatório Parcial de Execução Financeira, que subsidiará a elaboração do relatório técnico de
monitoramento e avaliação.
Subcláusula Décima Primeira. O Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido, deverá
conter:
I- A relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua
vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano de
trabalho;
II- O extrato da conta bancária específica;
III- A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do
valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada
fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
IV- A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
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V- Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do
documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
Subcláusula Décima Segunda. A análise do Relatório Parcial de Execução Financeira, quando exigido,
será feita pela Administração Pública e contemplará:
I- O exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas
efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho e,
II- A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes
na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
Subcláusula Décima Terceira. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo
de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas
pertinentes (art. 64, §2º, da Lei nº 13.019, de 2014).
Subcláusula Décima Quarta. Na hipótese de o relatório técnico de monitoramento e avaliação evidenciar
irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a OSC para, no prazo de 30
(trinta) dias:
I- Sanar a irregularidade;
II- Cumprir a obrigação; ou
III- Apresentar justificativa para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da
obrigação.
Subcláusula Décima Quinta. O gestor da parceria avaliará o cumprimento do disposto na Subcláusula
anterior e atualizará o relatório técnico de monitoramento e avaliação, conforme o caso.
Subcláusula Décima Sexta. Serão glosados os valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa
suficiente.
Subcláusula Décima Sétima. Se persistir a irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o relatório
técnico de monitoramento e avaliação caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, deverá determinar:
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à prestação
de contas não apresentada; e
b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea “a” no
prazo determinado.
Subcláusula Décima Oitava. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será submetido à comissão
de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias,
contado de seu recebimento.
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Subcláusula Décima Nona. O gestor da parceria deverá adotar as providências constantes do relatório
técnico de monitoramento e avaliação homologado pela comissão de monitoramento e avaliação, sendo
que as sanções previstas neste instrumento poderão ser aplicadas independentemente das providências
adotadas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL
16.1. A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos recebidos, observando-se as regras
previstas nos arts. 63 a 72 da Lei nº 13.019, de 2014, além das cláusulas constantes deste instrumento e
do plano de trabalho.
Subcláusula Primeira. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá
conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. A prestação de contas
apresentada pela OSC deverá conter elementos que permitam à Administração Pública 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.
Subcláusula Segunda. Para fins de prestação de contas final, a OSC deverá apresentar Relatório Final de
Execução do Objeto, no prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria. Tal prazo
poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.
Subcláusula Terceira. O Relatório Final de Execução do Objeto conterá:
I- A demonstração do alcance das metas referentes ao período de toda a vigência da parceria, com
comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;
II- A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
III- os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como listas de presença, fotos, vídeos,
entre outros;
IV- Justificativa, quando for o caso, pelo não cumprimento do alcance das metas;
V- O comprovante de devolução de eventual saldo financeiro; remanescente e
VI- A previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias.
Subcláusula Quarta. O Relatório Final de Execução do Objeto deverá, ainda, fornecer elementos para
avaliação:
I- Dos resultados alcançados e seus benefícios;
II- Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;
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III- Do grau de satisfação do público-alvo, que poderá ser indicado por meio de pesquisa de satisfação,
declaração de entidade pública ou privada local e declaração do conselho de política pública setorial, entre
outros; e
IV- Da possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.
Subcláusula Sexta. As informações de que trata a Subcláusula anterior serão fornecidas por meio da
apresentação de documentos e por outros meios previstos no plano de trabalho.
Subcláusula Sétima. A análise da prestação de contas final pela Administração Pública será formalizada
por meio de parecer técnico conclusivo emitido pelo gestor da parceria, que deverá verificar o
cumprimento do objeto e o alcance das metas previstas no plano de trabalho, e considerará:
I- Relatório Final de Execução do Objeto;
II- Os Relatórios Parciais de Execução do Objeto, para parcerias com duração superior a um ano;
III- Relatório de visita técnica in loco, quando houver; e
IV- Relatório técnico de monitoramento e avaliação, quando houver (parcerias com vigência superior a
um ano).
Subcláusula Oitava. Além da análise do cumprimento do objeto e do alcance das metas previstas no plano
de trabalho, o gestor da parceria, em seu parecer técnico conclusivo, avaliará a eficácia e efetividade das
ações realizadas, devendo mencionar os elementos referidos na Subcláusula Quarta.
Subcláusula Nona. Quando a exigência for desproporcional à complexidade da parceria ou ao interesse
público, a Administração Pública poderá, mediante justificativa prévia, dispensar a OSC da observância
da Subcláusula Quarta, assim como poderá dispensar que o parecer técnico de análise da prestação de
contas final avalie os efeitos da parceria na forma da Subcláusula Oitava.
Subcláusula Décima. Na hipótese de a análise de que trata a Subcláusula Sétima concluir que houve
descumprimento de metas estabelecidas no plano de trabalho ou evidência de irregularidade, o gestor da
parceria, antes da emissão do parecer técnico conclusivo, notificará a OSC para que apresente Relatório
Final de Execução Financeira, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados da notificação. Tal prazo poderá
ser prorrogado por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC.
Subcláusula Décima Primeira. O Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, deverá conter:
I- A relação das receitas e despesas efetivamente realizadas, inclusive rendimentos financeiros, e sua
vinculação com a execução do objeto, que possibilitem a comprovação da observância do plano de
trabalho;
II- O comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
III- o extrato da conta bancária específica;
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IV- A memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, que deverá conter a indicação do
valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de cada
fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a
sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa;
V- A relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; e
VI- Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites, com data do
documento, valor, dados da OSC e do fornecedor e indicação do produto ou serviço.
Subcláusula Décima Segunda. A análise do Relatório Final de Execução Financeira, quando exigido, será
feita pela Administração Pública e contemplará:
I- O exame da conformidade das despesas, realizado pela verificação das despesas previstas e das despesas
efetivamente realizadas, por item ou agrupamento de itens, conforme aprovado no plano de trabalho; e
II- A verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes
na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.
Subcláusula Décima Terceira. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo
de causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas
pertinentes.
Subcláusula Décima Quarta. Observada a verdade real e os resultados alcançados, o parecer técnico
conclusivo da prestação de contas final embasará a decisão da autoridade competente e poderá concluir
pela:
I- Aprovação das contas, que ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da
parceria;
II- Aprovação das contas com ressalvas, que ocorrerá quando, apesar de cumpridos o objeto e as metas
da parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal que não resulte em
dano ao erário; ou
III- rejeição das contas, que ocorrerá nas seguintes hipóteses:
a) omissão no dever de prestar contas;
b) descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; ou
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.
Subcláusula Décima Quinta. A rejeição das contas não poderá ser fundamentada unicamente na avaliação
dos efeitos da parceria devendo ser objeto de análise o cumprimento do objeto e o alcance das metas
previstas no plano de trabalho.
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Subcláusula Décima Sexta. A decisão sobre a prestação de contas final caberá à autoridade responsável
por celebrar a parceria ou ao agente a ela diretamente subordinado, vedada a subdelegação.
Subcláusula Décima Sétima. A OSC será notificada da decisão da autoridade competente e poderá:
I- Apresentar recurso, no prazo de 30 (trinta) dias, à autoridade que a proferiu, a qual, se não reconsiderar
a decisão no prazo de 30 (trinta) dias, encaminhará o recurso ao dirigente máximo da entidade da
Administração Pública Municipal, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou
II- Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, prorrogável, no
máximo, por igual período.
Subcláusula Décima Oitava. Exaurida a fase recursal, a Administração Pública deverá:
I- No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar as causas das ressalvas; e
II- No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a OSC para que, no prazo de 30 (trinta) dias:
a) devolva os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do objeto apurada ou
com a prestação de contas não apresentada; ou
b) solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público, mediante a
apresentação de novo plano de trabalho, nos termos do §2ºdo art. 72 da Lei nº 13.019, de 2014.
Subcláusula Décima Nona. O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter
preventivo e será considerado na eventual aplicação de sanções.
Subcláusula Vigésima. A Administração Pública deverá se pronunciar sobre a solicitação de
ressarcimento que trata a alínea “b” do inciso II da Subcláusula Décima Nona no prazo de 30 (trinta) dias,
sendo a autorização de ressarcimento por meio de ações compensatórias ato de competência exclusiva do
dirigente máximo da entidade da administração pública municipal. A realização das ações compensatórias
de interesse público não deverá ultrapassar a metade do prazo previsto para a execução da parceria.
Subcláusula Vigésima Primeira. Na hipótese de rejeição da prestação de contas, o não ressarcimento ao
erário ensejará:
I- A instauração da tomada de contas especial, nos termos da legislação vigente; e
II- O registro da rejeição da prestação de contas e de suas causas, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da rejeição.
Subcláusula Vigésima Segunda. O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração
Pública será de 30 (trinta) dias, contado da data de recebimento do Relatório Final de Execução do Objeto
ou do cumprimento de diligência por ela determinado, podendo ser prorrogado, justificadamente, por igual
período, desde que não exceda o limite de 300 (trezentos) dias.
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Subcláusula Vigésima Terceira. O transcurso do prazo definido na Subcláusula anterior, e de sua eventual
prorrogação, sem que as contas tenham sido apreciadas:
I- Não impede que a OSC participe de outros chamamentos públicos e celebre novas parcerias; e
II- Não implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a que se adotem medidas
saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.
Subcláusula Vigésima Quarta. Se o transcurso do prazo definido na Subcláusula Vigésima Segunda, e de
sua eventual prorrogação, se der por culpa exclusiva da Administração Pública, sem que se constate dolo
da OSC ou de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o
final do prazo e a data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública, sem
prejuízo da atualização monetária, que observará a variação anual do Índice Nacional de Preços ao
Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE.
Subcláusula Vigésima Quinta. A OSC deverá manter a guarda dos documentos originais relativos à
execução da parceria pelo prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da
prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
17.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da
Lei nº 13.019, de 2004 e da legislação específica, a administração pública municipal poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções:
I- Advertência;
II- Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da administração pública municipal, por prazo não superior a 2 (dois)
anos, e;
III- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades de todas as esferas de Educação, enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o órgão ou entidade pública municipal, que
será concedida sempre que a OSC ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após
decorrido o prazo de 2 (dois) anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.
Subcláusula Primeira. A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando verificadas
impropriedades praticadas pela OSC no âmbito da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade
mais grave.
Subcláusula Segunda. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se justificar a imposição
da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração cometida, as

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram
para a administração pública municipal.
Subcláusula Terceira. É facultada a defesa do interessado no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de
abertura de vista dos autos processuais.
Subcláusula Quarta. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é
de competência exclusiva do Dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal.
Subcláusula Quinta. Da decisão administrativa que aplicar as sanções previstas nesta Cláusula caberá
recurso administrativo, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. No caso da
competência exclusiva do Dirigente máximo da entidade da Administração Pública Municipal prevista na
Subcláusula anterior, o recurso cabível é o pedido de reconsideração.
Subcláusula Sexta. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da administração pública
municipal destinadas a aplicar as sanções previstas nesta Cláusula, contado da data de apresentação da
prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria,
no caso de omissão no dever de prestar contas. A prescrição será interrompida com a edição de ato
administrativo destinado à apuração da infração.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA DIVULGAÇÃO
18.1. Em razão do presente Termo de Colaboração, a OSC se obriga a mencionar em todos os seus atos
de promoção e divulgação do projeto, objeto desta parceria, por qualquer meio ou forma, a participação
da entidade pública municipal, de acordo com a Identidade Visual deste.
Subcláusula única. A publicidade de todos os atos derivados do presente Termo de Colaboração deverá
ter caráter exclusivamente educativo, informativo ou de orientação social, dela não podendo constar
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA PUBLICAÇÃO
19.1. A eficácia do presente Termo de Colaboração ou dos aditamentos que impliquem em alteração de
valor ou ampliação ou redução da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser providenciada pela
entidade pública municipal.
CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONCILIAÇÃO E DO FORO
As controvérsias decorrentes da execução do presente Termo de Colaboração que não puderem ser
solucionadas diretamente por mútuo acordo entre os partícipes deverão ser encaminhadas ao órgão de
consultoria e assessoramento jurídico do órgão ou entidade pública municipal, sob a coordenação da
Procuradoria Geral do Município, para prévia tentativa de conciliação e solução administrativa de dúvidas
de natureza eminentemente jurídica relacionadas à execução da parceria, assegurada a prerrogativa de a
organização da sociedade civil se fazer representar por advogado, observado o disposto no inciso XVII
do caput do art. 42 da Lei nº 13.019, 2014.
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Subcláusula Única. Não logrando êxito a tentativa de conciliação e solução administrativa, será
competente para dirimir as questões decorrentes deste Termo de Colaboração o foro da Justiça Estadual,
mais especificamente o Foro da Cidade de SAQUAREMA, Comarca de SAQUAREMA/RJ.
E por estarem assim justas e acordadas, firmam o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, em 4 (quatro)
vias de igual teor, conteúdo e forma, para os devidos fins de direito com as das testemunhas abaixo
qualificadas.

Saquarema, _____ de ____ 2022.

___________________________________________
Antonio Peres Alves
Secretário Municipal de Educação
MUNICÍPIO DE SAQUAREMA/RJ

________________________________________
Representante: _______________________
PARCEIRA

Testemunhas:
1.

2.

CPF:

CPF:
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ANEXO VII
•

PLANO DE TRABALHO ESPAÇO CONEXÃO DO FUTURO

1 – CONTEXTO/JUSTIFICATIVA
O projeto CONEXÃO DO FUTURO para Ensino de Novas Tecnologias tem como
objetivo a ampliação de tempo escolar por meio de atividades voltadas para conhecimento
tecnológico para alunos devidamente matriculados nas unidades de ensino municipais da cidade
de SAQUAREMA, cursando o ensino fundamental.
A educação passa por um processo de renovação a partir da utilização das Novas
Tecnologias. Nesse sentido, compreende-se a relevância social da implementação do Programa,
com a disponibilização de 6.300 vagas, conforme atividades descritas neste Plano de Trabalho,
compreendendo a faixa etária de jovens que estejam cursando Ensino Fundamental II para
alunos do 6º ao 9º ano.
As atividades serão realizadas em 4 (quatro) Polos localizados nos distritos de
Saquarema, Bacaxá, Sampaio Correa e Jaconé. Os referidos espaços serão cedidos pela
Prefeitura à Parceira para realização e execução o Programa.
Este programa será um facilitador no processo de ensino-aprendizagem, proporcionando
o desenvolvimento de aptidões profissionais. O CONEXÃO DO FUTURO visa, sobretudo,
diminuir as desigualdades sociais e culturais, gerando oportunidades e conhecimento,
possibilitando a construção da cidadania.
Para viabilizar o Projeto, faz-se necessário firmar parceria com uma Organização de
Sociedade Civil (OSC), para estruturar as atividades socioeducacionais a um público-alvo
específico, potencializando ações que garantam um melhor e mais completo desenvolvimento
educacional e humano dos participantes. A natureza dos serviços, como um todo, exige que a
OSC conveniada forneça múltiplas atividades voltadas a área de tecnologia, inserindo
gradativamente novas atividades ou modificando as existentes.

2 – OBJETO
Termo de Cooperação dos Espaços CONEXÃO DO FUTURO, com a construção
modular ou aluguel de espaço, aquisição, montagem e instalação de equipamentos multimídia,
de informática, visa atender as demandas de formação socioeducativa da rede pública municipal
de ensino. A implantação dos Espaços tem como finalidade garantir a execução do Programa.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

As atividades socioeducativas serão distribuídas nos eixos de Tecnologia, Idiomas,
Dança e Esportes.
Destaca-se a importância dos espaços por poder oferecer oportunidades de encontro,
estreitando as ligações entre os indivíduos e o espaço que dividem para o aprendizado de Novas
Tecnologias. Dessa forma, sua função vai além de servir de suporte a atividades, pois, por meio
de um padrão criativo de tarefas, pode-se alcançar graus maiores de participação e engajamento
dos alunos, além de promover a saúde, a felicidade e o bem-estar de todos os envolvidos.
3 – DIAGNÓSTICO DAS ESCOLAS E PÚBLICO-ALVO
Atividade

N.º de Vagas

Robótica

1900

Programação/Game

360

Línguas

1900

Dança

1300

Esportes

800

Total

6260

3.1. Público-Alvo
O Programa deverá disponibilizar 6260 vagas no total, considerando a distribuição do
quadro acima, tendo como público-alvo alunos do 6º ao 9º ano da rede pública de ensino
municipal. Tendo em vista que o Programa tem caráter experimental e opcional, a Secretaria
Municipal de Educação abrirá inscrição para os interessados em participar, com a informação
de vagas e critérios de seleção. Após a seleção a Secretaria informará a Parceira os alunos
selecionados para participar do Programa, bem como em que atividade cada um será
participante.
3.2. Atividades do Contra turno estão descritas nos anexos A a D.

4 – ESPECIFICAÇÃO DE ATUAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
EM PARCERIA COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

A Organização da Sociedade Civil vencedora do certame atenderá as diretrizes de gestão
e administração apontadas pelos gestores da Secretaria Municipal de Educação.
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Caberá à OSC a gestão administrativa e financeira, pedagógica e tecnológica das
atividades relacionadas ao Programa CONEXÃO DO FUTURO, bem como a manutenção e
segurança do espaço e a aquisição de bens, conforme descrito:
a) Gestão administrativa e financeira: garantia de funcionamento dos equipamentos,
controle das finanças do equipamento, contratação e gestão de pessoas, pagamento dos
gastos ordinários de manutenção e conservação dos bens, incluindo, contas de água, energia
elétrica, telefone, etc;
b) Gestão pedagógica: coordenação e implementação das atividades; elaboração de propostas
pedagógicas; definição das atividades e cursos a serem ofertados em conformidade com o
plano político-pedagógico; execução do plano político-pedagógico apresentado; avaliação
continuada dos resultados obtidos e da coerência entre oferta e demanda do público alvo;
realização da mediação pedagógica necessária ao bom andamento das atividades;
c) Gestão tecnológica: garantia do funcionamento dos recursos tecnológicos e audiovisuais;
instalação e manutenção dos equipamentos de computação e audiovisuais; manutenção da
rede local de computadores; provisão de acesso à internet;
d) Manutenção e segurança: zelo pela conservação do espaço físico; limpeza das instalações;
reparos no edifício; manutenção das áreas externas; reparos nos sistemas elétrico e hidráulico
conforme necessidade; garantia da segurança do espaço físico e dos equipamentos;
e) Aquisição de bens: requisição, compra e controle dos materiais, equipamentos outros
insumos para a operacionalização do Programa, provisão de equipamentos, mobiliário e
ferramentas que viabilizem a oferta de modalidades previstas pela OSC.
Cabe também à OSC a prestação de serviços que atenda aos seguintes requisitos:
a) As atividades devem ser distribuídas em três turnos (manhã, das 7h às 12h, tarde,
das 13h às 18h, e caso necessário à noite, das 18h às 21h), a fim de garantir a
continuidade da utilização dos equipamentos;
ii) Adequação do espaço. As instalações dos espaços para implantação do Programa
CONEXÃO DO FUTURO devem receber adaptações que otimizem o espaço e o torne
adequado à realização das atividades nos diferentes Eixos previstos. O objeto deste termo
inclui a realização de obras desde que sejam por módulos, admitindo-se vidros e deverá estar
caracterizado com as cores utilizadas nas escolas municipais de SAQUAREMA. Deve haver
a aquisição dos bens e materiais necessários para adequada prestação de serviços descritos
neste plano de trabalho.
a) A adequação de um espaço que permita a incorporação e senso de pertencimento
do indivíduo no ambiente como espaço de vivência e formação.
iii)Apresentação de plano político-pedagógico. As atividades devem estar estruturadas dentro
de uma lógica coerente com os valores de diversidade e inclusão, incorporando os seguintes
aspectos:
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a) As atividades devem ser ofertadas nos períodos de contraturno escolar, compatível
com a idade dos interessados e deve ser exigida a frequência dos jovens no ensino
regular;
b) Potencializar as atividades sociais e educacionais, através da criação de um espaço
lúdico e divertido;
5 - OBJETIVOS
•
•
•
•
•

Potencializar a formação escolar dos alunos da rede pública de ensino;
Promover o desenvolvimento social e cidadão, através da democratização do uso e do
acesso das tecnologias;
Estimular múltiplos usos das tecnologias de informação;
Atender as necessidades psicossociais dos participantes;
Estabelecer um estreito relacionamento com a equipe pedagógica da unidade escolar;

6 – METAS A SEREM ATINGIDAS

INDICADORES
Indicador
1.1

METAS
Fonte de
Verificação
Secretaria
Municipal de
Educação

100% cumprido de
acordo com
especificação da
proposta
pedagógica
aprovada pela
Secretaria
Municipal de
Educação

Secretaria
Municipal de
Educação

100% cumprido de
acordo com
especificação da
proposta
pedagógica
aprovada pela
Secretaria
Municipal de
Educação

Atendimento dos objetivos do Programa

1.2

Número de Atividades Oferecidas no
mês

Referênciais
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1.4
Vagas oferecidas

Secretaria
Municipal de
Educação

Previsto no Edital

Feira Anual de Novas Tecnologias

Secretaria
Municipal de
Educação

1 em cada distrito

Cumprimento dos horários e atividades

Secretaria
Municipal de
Educação

100% cumprido

1.5

1.6

7 – SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DAS UNIDADES – CONEXÃO DO FUTURO
Descentralizado por equipamento, focado de acordo com o seu público-alvo e suas respectivas
demandas. Devem contar com um sistema centralizado de administração de informações, que
possibilite o controle da utilização dos recursos e do desenvolvimento de indicadores de
resultado, gestão e processo.

8 – CRONOGRAMA

Ano 1
M M M M M M M M M M M M
Ação

Fazer um levantamento da
necessidade físicas para
implantação das estruturas
modulares ou aluguel de espaço
Realizar manutenção necessária
de acordo com os levantamentos
para as salas alugadas
Proceder com as instalações dos
Equipamentos e Mobiliar as

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

Ê

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
0

1
1

1
2
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unidades. Equipar
tecnologicamente as unidades
Organizar reuniões com a
Secretaria Municipal de
Educação para apresentar
proposta e receber sugestões de
atividades
Realizar a contratação de
pessoal necessário para a
realização dos trabalhos e
atividades
Iniciar as atividades propostas
Realizar a gestão administrativa,
cultural, educacional e de
acordo com as diretrizes
indicadas pela Secretaria
Municipal de Educação

9 – DEMANDA DE FUNCIONÁRIOS
As Unidades funcionarão de segunda à sexta-feira das 7:00 às 18h. A oferta dos cursos
específicos de cada eixo demandará mão de obra específica.

10 – ANEXOS
Constituem-se anexos do presente, os seguintes documentos:
A – Especificações de Tecnologia;
B – Especificações das Atividades de Dança;
C – Especificações das Atividades de Esportes;
D – Especificações das Atividades de Idiomas
E – Especificações do sistema de Gestão e Controle do Programa.
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ANEXO A
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO DE ROBÓTICA

Deverão ser desenvolvidas as habilidades abaixo, com evolução de complexidade de um
ano para o outro:
•
•
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Interpretar um algoritmo em pseudolinguagem e transpor para uma linguagem de
programação visual e vice-versa;
Identificar e categorizar elementos que compõem a interface de um ambiente de
programação visual (menus, botões, painéis etc.);
Identificar padrões de instruções que se repetem em um algoritmo e utilizar um módulo
ou função para representar estas instruções;
Identificar e manipular diferentes tecnologias e recursos digitais para acessar, apreciar,
produzir, registrar e compartilhar práticas e repertórios artísticos, de modo reflexivo,
ético e responsável;
Construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique
a resolução de um problema simples (por exemplo, se um número natural qualquer é
par);
Incentivar a curiosidade e a criatividade;
Introdução ao pensamento computacional;
Conhecer e aplicar princípios de eletrônica digital; Construir ou adaptar elementos
dinâmicos como engrenagens, redutores de velocidade de motores, entre outros;
Interação e atuação em ambientes diversos, considerando uma dimensão planetária uma
formação que possa promover a compreensão sobre o conhecimento científico
pertinente em diferentes espaços, tempos e sentidos; a alfabetização e o letramento
científico;
Resolução de problemas por meio da construção de modelos mecânicos e motorizados;
Construir ou adaptar elementos dinâmicos como engrenagens, redutores de velocidade
de motores, entre outros;
Trabalhar conceitos de artes, física, matemática e português;
Compreender e identificar em um algoritmo a necessidade de utilizar a recursividade
para solucionar um problema;
Compreender o que são programas modulares e por que incentivar sua reusabilidade,
inclusive utilizando orientação a objetos;
Compreender que existem diferentes linguagens de programação e encontrar elementos
comuns entre elas;
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•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Analisar situações nas quais as linguagens das artes visuais se integram às linguagens
audiovisuais (cinema, animações, vídeos etc.), gráficas (capas de livros, ilustrações de
textos diversos etc.), cenográficas, coreográficas, musicais etc.;
Desenvolver processos de criação em artes visuais, com base em temas ou interesses
artísticos, de modo individual, coletivo e colaborativo, fazendo uso de materiais,
instrumentos e recursos convencionais, alternativos e digitais;
Dialogar com princípios conceituais, proposições temáticas, repertórios imagéticos e
processos de criação nas suas produções visuais;
Explorar o uso da tecnologia robótica abordando conceitos de automação e
programação;
Desenvolver modelos programáveis com uma interface que deve priorizar um nível
intermediário de programação;
Introduzir linguagem de programação de forma lúdica e interativa;
Utilizar estruturas de dados simples;
Escrever programas em uma linguagem de programação, visando a solução de
problemas mais complexos;
Compreender a importância da inteligência artificial e do desenvolvimento tecnológico
para a humanidade;
Apresentar conceitos básicos da inteligência artificial e do pensamento computacional;
Identificar espaços de vivências tecnológicas, educacionais e culturais;
Explorar conceitos tecnológicos alinhado à Programação

O espaço para o aprendizado deve ser concebido no modelo ‘maker”, que é um ambiente
personalizado, no qual os alunos são incentivados a trabalhar a criatividade por meio da
aplicação de atividades e projetos interdisciplinares com uso de tecnologia, objetos recicláveis
e outros materiais De forma que o mobiliário da sala deve permitir formações de grupos,
diferente do método tradicional em fileiras, para facilitar o ensino da Robótica, fazendo grupos
de 3 ou múltiplos de 3.
Com relação à Linguagem de Programação/Games, o foco deve ser em atividades
digitais e que promovam o desenvolvimento especializado e cognitivo, além de desenvolver
experiências de grupo, fomentar a realização de atividades de programação com características
educativas, inclusivas, cooperativas, saudáveis e orientadas.
Objetivos:
• Introduzir o discente no cenário de Linguagem de Programação, Games e Robótica
Educacional;
• Reaproveitar materiais (sucata) em projetos de Robótica;
• Levar os discentes a compreender o processo de programação em blocos;
• Inserir os princípios de Educação Ambiental.

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO B
DANÇA
As atividades com o foco em Dança serão focadas em aulas de dança seguindo as seguintes
modalidades: Ballet clássico, Dança urbana (Pop e Jazz) e Break Dance. As ações realizadas
dutante essas aulas terão o objetivo de incentivar a colaboração, trabalho em equipe,
desenvolver a capacidade motora e fortalecer o condicionamento físico dos alunos. Assim, além
de estarem atualizados sobre toda a parte cultural relacionada com cada uma dessas
modalidades, as crianças e jovens ainda estarão adquirindo habilidades essenciais para a sua
formação humana.
Taremos também um foco ao local, conssiderando as tradições culturais da comunidade para
fazer as crianças e jovens se apropriem da cultura do seu grupo social. Deste modo, elas irão se
perceber como parte de um coletivo, constituindo sua identidade no interior daquele grupo.
Cabe destacar que um pilar primordial e diferencial do projeto conexão do futuro nas atividades
relativas a cultura e esporte é a utulização da tecnologia como potencializador de desempenho.
O software destinado ao acompanhamento e uso durante as atividades irá trazer um diferencial
inovador e moderno para as turmas. Ao utilizar essa tecnologia como aliada das atividades de
sala estaremos instruindo e ensinando sobre como o uso de aplicativos e ferramentas podem
ajudar na evolução e aprendizado das diversas atividades. Os dados fornecidos sobre a avaliação
de desempenho e algorítimos de analise de dados, por exemplo, poderão ser tratados para dar
feedbaks e melhorar como todos estão realizando suas atividades de coordenação motora e
movimentos corporeos como um todo.
As turmas terão capacidade máxima de 18 alunos e deverão fornecidos aos alunos todos os
materiais necessários para a realização das atividades, como os uniformes, instrumentos,
instrutores, métodos de aulas e acompanhamento completo de todas as ações e desempenho via
software.
O eixo de Dança deve disponibilizar um total de 1300 vagas.
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ANEXO C
ESPORTES
As atividades esportivas previstas serão de modalidades de Judô, Karate e Jui Jitsu Brasileiro.
A prática dessas artes marciais irá trazer diversos benefícios às crianças, como a evolução do
condicionamento físico, o desenvolvimento da coordenação motora e dos reflexos, a melhora
da paciência do praticante, desenvolvimento de foco e disciplinha, o aumento da resistência do
corpo e o fortalecimento do sistema imunológico.
Artes Marciais são disciplinas físicas e mentais com um passado guerreiro (“artes militares”),
que tem como foco principal um aprimoramento dos praticantes por meio da autodefesa ou da
submissão do adversário mediante diferentes técnicas. Na atualidade, as artes marciais são
praticadas por diferentes razões que incluem esporte, saúde, defesa pessoal, desenvolvimento
pessoal e social, disciplina da mente, formação do caráter e do crescimento da autoconfiança.
Cabe destacar que um pilar primordial e diferencial do projeto conexão do futuro nas atividades
relativas a cultura e esporte é a utulização da tecnologia como potencializador de desempenho.
O software destinado ao acompanhamento e uso durante as atividades irá trazer um diferencial
inovador e moderno para as turmas. Ao utilizar essa tecnologia como aliada das atividades de
sala estaremos instruindo e ensinando sobre como o uso de aplicativos e ferramentas podem
ajudar na evolução e aprendizado das diversas atividades. Os dados fornecidos sobre a avaliação
de desempenho e algorítimos de analise de dados, por exemplo, poderão ser tratados para dar
feedbaks e melhorar como todos estão realizando suas atividades de coordenação motora e
movimentos corporeos como um todo.
Oeixo de esporte terá a disponibilidade de 800 vagas e as turmas terão capacidade máxima de
18 alunos e será fornecido aos alunos todos os materiais necessários para a realização das
atividades, como os uniformes, kimonos, material esportivo, instrutores, métodos de aulas e
acompanhamento completo de todas as ações e desempenho via software.
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ANEXO D
AULAS DE IDIOMAS (INGLÊS E ESPANHOL)
Estudar novos idiomas durante seu desenvolvimento na educação básica é essencial para que o
cérebro tenha mais facilidade para trovar de lingua ao se comunicar. Além disso, aprender novas
linguas faz com que as capacidades cognitivas e de raciocinio dos jovens e crianças seja
desenvolvidas de forma mais positiva, ajudando assim no aproveitamento das outras disciplinas
escolares. Quanto mais o nosso cérebro se exercita, recebe atividade, com mais rapidez ele se
desenvolve.
Com o total de 1900 vagas para os alunos do município, o ensino de novos idiomas contará
com metodologias própias e exclusivas, assim como com toda a estruturação das salas de aula
para o ensino de forma inovadora e com total apoio das tecnologias mais inovadoras.
Os profissionais/professores que darão as aulas terão a função primordial de vincular o ensino
desses idiomas com essas tecnologias para que também os alunos se acostumem ainda mais
com esse tipo de dinâmica focada nas ferramentas digitais.
Cabe destacar, que para todo o acompanhamento das atividades, será disponibilizado via
software tudo o que os alunos, professores e gestores precisam para tornar as atividades
mais práticas e inovadores. Esse software terá funcionalidades como inteligência artificial
para avaliar o desempenho dos alunos nas ativadades e gerar relatórios indicativos em
business intelligence para o aprimoramento da getão do projeto. Objetivos da Atividade
•
•
•
•

Utilizar a Língua Inglesa como ferramenta para:
Utilizar habilidades comunicativas de modo a atuar em situações diversas;
Ler e valorizar a leitura como fonte de informação e lazer;
Adquirir consciência dos usos que se faz da língua;

Conteúdo programático mínimo referencial:
• Praticara linguagem usada para saudações e apresentações
• Apresentar e receber pessoas
• Identificar e praticar pronomes pessoais e adjetivos possessivos
• Resolver cálculos matemáticos simples (adição e subtração)
• Soletrar palavras
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• Reconhecer palavras, em ordem alfabética ou não
• Perguntar e responder
• Expressar preferências
• Praticar respostas curtas usando o verbo to be
• Identificar partes do corpo
• Usar pronomes demonstrativos nas formas singular e plural
• Perguntar e responder sobre quantidades
• Dizer quantos anos eles têm
• Identificar vocabulário relacionado a celebrações e festas
• Identificar formas de oferecer, aceitar e recusar alguma coisa e também expressar gratidão
• Expressar o que querem ou não querem
• Praticar o vocabulário sobre matérias escolares
• Resolver cálculos matemáticos simples (adição, subtração e multiplicação)
• Fazer e responder perguntas sobre quantidade
• Usar o pronome pessoal nas formas it afirmativa, negativa e interrogativa
• Identificar cômodos da casa
• Perguntar e responder sobre onde eles moram e onde estão no momento
• Nomear alguns itens de mobília
• Nomear algumas instalações escolares, objetos e materiais da sala de aula
• Pedir e dar instruções simples para chegar aos lugares
• Praticar o uso de there is / are e how many
• Dizer que horas são
• Nomear algumas atividades rotineiras
• Discutir sua rotina semanal
• Praticar perguntas com Who
• Nomear alguns meios de transporte
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• Dizer como vão à escola e a outros lugares
• Escrever sobre si próprio
• Falar sobre o que eles gostam, não gostam, querem e não querem comer e beber
• Dizer onde algo ou alguém está
• Pedir e dar instruções simples para chegar aos lugares
• Usar os pronomes demonstrativos: this, that, these e those
• Identificar atividades comuns
• Expressar o que podem / conseguem ou não fazer
• Nomear algumas nacionalidades
• Dizer o próprio nome, idade e preferências
• Perguntar e responder sobre de onde são
• Descrever os próprios sentimentos e os de outras pessoas
• Descrever a própria aparência física e a de outras pessoas
• Nomear alguns problemas de saúde
• Usar imperativos nas formas afirmativa e negativa
• Dar conselhos simples
• Nomear e descrever algumas profissões
• Discutir o que eles e outras pessoas querem ser no futuro
• Usar para falar sobre habilidades can / can’t
• Praticar a leitura de definições e verbetes no dicionário
• Perguntar e responder sobre quantidades
• Aprender a contagem em inglês
• Identificar algumas atividades de rotina
• Perguntar e responder sobre frequência
• Usar advérbios e expressões de frequência
• Praticar nas formas present continuous afirmativa, negativa e interrogativa
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• Descrever atividades que estão acontecendo

O ensino de língua, como atividade do Programa tem como foco principal a
apresentação e introdução do idioma, bem como introduzir um grau básico de competência dos
alunos no idioma.
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ANEXO E
DESCRITIVO DO SISTEMA DE GESTÃO E ACOMPANHAMENTO
O Sistema de Gestão, a ser licenciado, deverá

ser uma ferramenta com aplicativos e

funcionalidades que usem: gestão de processos, visualização de vídeos, digitalização de
documentos e outras informações, coleta e tratamento de dados, elaboração de indicadores, enre
outras funcionalidades que permitas a aferição de resultados e metas do Programa.
Algumas das funções essenciais que o software deverá forncer:
1 - Gestão de vagas Conexão do Futuro
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cadastro de Processo Seletivo.
Cadastro de Cursos e atividades.
Tela para análise de cursos.
Tela para análise de diligência.
Formulário de Inscrição de cursos e atividades.
Tela para análise de Cursos e Atividades.
Tela para solicitação de recurso.
Tela para análise de recurso.
Tela para pendência do candidato.
Tela para pendência da cursos e atividades.
Possibilidade do analista assumir a Responsabilidade da análise do candidato.
Possibilidade do analista assumir a Responsabilidade da análise da dos cursos e atividades.
Cadastro de Cursos e atividades.
Critério de vagas.
Envio automático de confirmação de inscrição.
Certificado de candidatos aprovados para Impressão e por QRCode.
Relatório - Listagem com quantidade de análises aprovadas e reprovadas.
Relatório - Listagem automática após aprovação dos cursos e atividades para projeçãode valores.
Relatório - Listagem dos alunos aprovados para realizar matrícula nos cursos e atividades.
Relatório - Listagem dos alunos contemplados no portal.

2 – Portal do aluno
•
•
•
•

Exposição de notas de provas e trabalhos
Exposição de frequências dos alunos
Atividades e leituras complementares para serem feitas no pós-aula (permite um processo
de estudo e aprendizagem mais dinâmico e moderno)
Dados para a secretaria/gestão do projeto de educação (Analise de dados para tomada de
decisão)
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•
•
•
•
•

•
•

Informações do aluno (grade de matérias, nome, contato dos professores, coordenadores e
diretores
Notas e faltas já registradas no sistema, entre outros;
Notícias pedagógicas e sobre a instituição de ensino
Sistema de reconhecimento facial (lista de presença dos alunos).
Através da leitura facial saber exatamente a quantidade de alunos que estão na unidade
escolar para saber exatamente a quantidade de lanches/alimentação, assim diminui o
desperdício de alimentos ajudando no controle de gasto com a alimentação.
Utilizar leitor facial para liberação de catraca eletrônica.
Para o inglês a possibilidade de avaliar via inteligência artificial a pronuncia dos alunos.

3 – Ensino a distância:
•
•
•
•
•
•

•

Desenvolvimento da plataforma EAD com Reconhecedor facial.
Aula ao vivo (Empresa fornecer esse serviço, estrutura para gravação das aulas)
Criação de chat para que o aluno possa interagir com o professor de forma ao vivo
Disponibilização de arquivos em pdf para o aluno acompanhar a aula
Ter um fórum de discussões onde o professor possa tirar as dúvidas pós aula
Ajudar os professores na adequação do seu conteúdo para aula no EAD, poder trazer a
mesma experiência da sala de aula. (No digital o conteúdo tem que ser bom para
prender o aluno, ou seja, no digital temos que trazer um conteúdo que os alunos
queiram ver, não que elas sejam obrigadas a ver).
Metodologia própria de ensino a distância EAD.

4 – Acompanhamento exclusivo para atividades esportivas:
•
•
•
•
•

•

•
•

Captar informações de rendimento através de sensores.
Calcular projeção de evolução e rendimentos.
Gerar gráficos de desempenho.
Análise de métricas para tomada de decisão.
Implementar na rotina dos atletas a medida metros/minutos. Com os dados recolhidos,
eles, junto com a fisiologia, são capazes de perceber se o atleta está bem condicionado
e treinado.
Criar classificações para interpretar os resultados e concluir se o ritmo do atleta é
"bom", "intenso" ou "bastante intenso". Este tipo de medição que foi implantada
também é capaz de verificar se os atletas estão em boas condições para os 15 minutos
finais das partidas e atividades.
Acompanhamento individual do atleta com as funções: histórico, ganhos e sugestões
de treino.
Integração com dispositivos werables Iot, para o uso de internet das coisas e monitorar
constantemente as atividades

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO VIII
•

MODELO DE PROPOSTA

QUADRO GERAL DE DESPESAS

DESPESA

PERC. COM A
DESPESA

VALOR

1º Ano

1º Ano

Anual

Contratação de Pessoa Física

%

R$

Contratação de Pessoa Jurídica

%

R$

Aquisição de Material de Consumo

%

R$

Aquisição de Material Permanente

%

R$

Locação de Equipamentos/Veículos

%

R$

Despesas Correntes

%

R$

% (Subtotal)

R$

Subtotal
Custos Operacionais
Total

R$

CUSTO POR ALUNO

ESPECIFICAÇÃO
Curso de Robótica

QUANT. DE VAGAS
1900

CUSTO MENSAL

CUSTO ANUAL
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Curso de
Programação/Games

360

Curso de Idioma

1900

Aulas de Dança

1300

Aulas de Esporte

800
Custo Total Anual
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ANEXO IX
MEMÓRIA DE CÁLCULO DE VALORES REFERENCIAIS.
DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

UNID.

Quant

Meses

COORD. GERAL

Mês

1

12

COORD. ADM

Mês

2

12

COORD. PEDAG.

Mês

4

12

ASSESSOR

Mês

5

12

ASSIST. ADM

Mês

5

12

APOIO

Mês

8

12

Professores/instrutores de
Nivelamento
computacional e Robótica
Educacional com a
disponibilização dos
métodos,
acompanhamento
pedagógico e definição dos
plano de aulas para a
realização das atividades
educacionais.
Locação Chromebook com
capacidade operacional de
suportar os aplicativos e
ferramentas necessárias
para a programação e
comando dos robores
sendo incluso um mouse
gamer e fone de ouvido

Aluno

Mês

1900

108

Detalhe
quantidade

Mensal

Total

Salário Base

R$
189.524,48

R$
2.274.293,72

R$
13.000,00
R$
8.500,00
R$
8.500,00
R$
3.500,00
R$
1.782,00
R$
1.255,00

R$
23.131,45
R$
31.306,33
R$
62.612,66
R$
31.798,57
R$
18.191,35
R$
22.484,12

R$
277.577,36
R$
375.675,96
R$
751.351,92
R$
381.582,84
R$
218.296,20
R$
269.809,44

R$
1.223.165,86

R$
3.342.632,86

10

Custo por aluno
participante do
projeto

R$
60.800,00

R$
608.000,00

12

1 (um) Chromebook
para cada aluno da
sala de aula que tem a
capacidade máxima de
18 alunos por turma.

R$
91.314,00

R$
1.095.768,00
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para a realização de
atividades de aulas.

Apostila ou livro didático
para alunos (Nivelamento
computacional + Robótica
educacional) para o
primeiro ano de formação,
tendo metodología,
diagramação e identidade
visual exclusiva para o
projeto.
Contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços em reprodução de
documentos (outsourcing de
impressão), contemplando a
disponibilização de
equipamentos
multifuncionais
policromáticos, manutenção
dos equipamentos,
fornecimento de peças e
partes, consumíveis, sistema
informatizado de gestão e
contabilização de impressões
e cópias, para atender as
necessidades de impressão
das atividades
administrativas e de aulas do
projeto conexão do futuro.

Aquisição de TV 55
polegadas

Unidade

1900

1

1 (uma) apostila para
cada aluno
acompanhar as suas
atividades de aula.

R$
474.335,00

R$
474.335,00

R$
2.700,00

R$
32.400,00

Mês

1

12

1 outsourcing de
impressão para
auxiliar na impressão
dos documentos das
atividades do projeto
para o polo de Bacaxá.

Unidade

6

1

1 (uma) TV para cada
uma das 6 salas do
projeto.

R$
18.384,00

R$
18.384,00

R$
12.825,00

R$
12.825,00

Lapis preto (kit com 4)

Unidade

1900

1

1 (um) kit com 4 lapis
para cada aluno
participante do
projeto).

Caneta esferográfica
personalizada com a logo
do projeto

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
25.650,00

R$
25.650,00

Estojo de plástico
personalizado

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
7.657,00

R$
7.657,00

Caneta marca texto

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
8.740,00

R$
8.740,00
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Bloco rascunho e
anotações, de papel e sem
pauta, personalizado com
a logomarca do projeto

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
22.591,00

R$
22.591,00

Régua 15 cm

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
4.807,00

R$
4.807,00

12

3 celulares para cada
turma, para ser
utilizado nas
atividades formada
por grupos.

R$
8.190,00

R$
98.280,00

6

12

1 chromebook para
cada sala, sendo de
utilização exclusiva
dos professores.

R$
5.073,00

R$
60.876,00

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
70.737,00

R$
70.737,00

Locação de celular de
prototipagem para aulas
(aparelhos com capacidade
operacional para a
utilização de programas e
Mês
aplicativos específicos para
o desenvolvimento das
atividades de robótica
edicacional)
Locação Chromebook com
capacidade operacional de
suportar os aplicativos e
ferramentas necessárias
para a programação e
Mês
comando dos robores
sendo incluso um mouse
gamer e fone de ouvido
para a realização de
atividades de aulas.
Copo ou caneca de
alúminio (material
durável)customizada com a
identidade visual do
Unidade
projeto para composição
do kit do aluno, tendo o
foco em não utilizar
descartáveis.

18

Pasta ou bolsa para kit
escolar

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
66.576,00

R$
66.576,00

Cadeira escolar - Modelo
maker, com rodinha.

Unidade

108

1

18 itens para cada
uma das 6 salas
previstas no projeto.

R$
62.964,00

R$
62.964,00

Mesa escolar - Modelo
maker, com rodinhas.

Unidade

108

1

18 itens para cada
uma das 6 salas
previstas no projeto.

R$
64.800,00

R$
64.800,00

Cartão de identificação

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
22.800,00

R$
22.800,00

Prendedor de crachá

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
7.011,00

R$
7.011,00

Protetor de crachá

Unidade

1900

1

1 (um) item para cada
aluno participante do
projeto.

R$
3.971,00

R$
3.971,00
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Kit arduino completo, com
placas, leds e outros
materiais para a
programação e montagem
dos robôs automatizados
durante a aula.
Mesa Basculante ou
Escritório (preferencia
dobrável), com tamanho
adequado para a
construção de espaços de
criação de robôs.
Régua elétrica ou totem
elétrico com fusível de
proteção para
equipamentos elétricos e 8
ou mais tomadas.

Unidade

108

1

18 itens para cada
uma das 6 salas
previstas no projeto.
Para possibilitar o uso
de 1 kit por aluno
durante as aulas.

R$
51.476,04

R$
51.476,04

R$
29.760,00

R$
29.760,00

Unidade

12

1

2 (duas) por sala para
a construção de
bancadas onde as
atividades podem ser
realizadas.

Unidade

30

1

5 por sala.

R$
13.710,00

R$
13.710,00

Pincel quadro branco

Cx 12
unidades

60

1

10 por sala.

R$
2.400,00

R$
2.400,00

Apagador quadro branco
magnético

Unidade

24

1

4 por sala.

R$
108,00

R$
108,00

Quadro branco (vidro
temperado)

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
10.506,00

R$
10.506,00

Puff grande (flocos de
isopor)

Unidade

18

1

3 por sala

R$
9.000,00

R$
9.000,00

Estante com prateleiras e
gavetas de madeira

Unidade

12

1

2 por sala.

R$
23.430,00

R$
23.430,00

Cadeira de escritório

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
4.860,00

R$
4.860,00

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
5.914,20

R$
5.914,20

Estante organizadora (com
50 a 100 gavetas)

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
5.496,00

R$
5.496,00

Armário escritório

Unidade

12

1

2 por sala.

R$
10.139,88

R$
10.139,88

Quadro branco móvel
magnético

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
4.824,00

R$
4.824,00

Roteador internet

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
3.090,00

R$
3.090,00

Kit arduino completo, com
placas, leds e outros
materiais para a
programação e montagem
dos robôs automatizados
durante a aula.

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
2.859,78

R$
2.859,78

Mesa de escritório
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Placa de identificação em
acrílico para sala

Unidade

6

1

1 por sala.

R$
1.080,00

R$
1.080,00

Lixeira

Unidade

24

1

4 por sala.

R$
2.586,96

R$
2.586,96

Mês

6

12

1 por sala.

R$
32.685,00

R$
392.220,00

R$
143.031,26

R$
572.226,26

Impressora 3d com
filamento

Aulas de computação
avançada para 400 alunos
com os temas de
desenvolvimento de jogos
em unity e outras
Aluno
linguagens, artes digitais e
animações em 3d (foco no
Metaverso), design gráfico
e linguagens de
programação
Locação Notebook de
programação para alunos
com capacidade de rodar
programas de edição e
renderização de vídeos,
Mês
programas de linguagens
de programação, design
gráfico e 3d e
desenvolvimento de jogos.
Apostila para alunos
(programação avançada)
Unidade
Contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços em reprodução
de documentos
(outsourcing de
impressão), contemplando
a disponibilização de
equipamentos
multifuncionais
policromáticos,
manutenção dos
equipamentos,
fornecimento de peças e
partes, consumíveis,
sistema informatizado de
gestão e contabilização de
impressões e cópias, para
atender as necessidades de
impressão das atividades
Mês

360

10

Custo por aluno
participante do
projeto

R$
151.200,00

R$
21.600,00

R$
259.200,00

R$
60.000,00

R$
60.000,00

R$
2.700,00

R$
32.400,00

Um para cada aluno
do laboratório de
informática destinado
para o ensino de
computação
avançada.

18

12
400

R$
15.120,00

1

1 para cada aluno

1 para o laboratório
de informática

1

12
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administrativas e de aulas
do projeto conexão do
futuro.

Aquisição de TV 55
polegadas
Bloco rascunho e
anotações, de papel e sem
pauta, personalizado com
a logomarca do projeto
Locação de celular de
prototipagem para aulas
(aparelhos com capacidade
operacional para a
utilização de programas e
aplicativos específicos para
o desenvolvimento das
atividades de robótica
edicacional)
Locação Notebook de
programação para alunos
com capacidade de rodar
programas de edição e
renderização de vídeos,
programas de linguagens
de programação, design
gráfico e 3d e
desenvolvimento de jogos.
Cadeira escolar - Modelo
maker, com rodinha.
Aquisição oculos de
realidade vitual para
visualização de ambientes
em 3d
Régua elétrica ou totem
elétrico com fusível de
proteção para
equipamentos elétricos e 8
ou mais tomadas.
Quadro branco (vidro
temperado)
Cadeira de escritório

Unidade

1

1

R$
3.064,00

R$
3.064,00

R$
4.756,00

R$
4.756,00

R$
1.365,00

R$
16.380,00

R$
1.200,00

R$
12.000,00

R$
10.494,00

R$
10.494,00

R$
3.500,00

R$
3.500,00

R$
2.285,00

R$
2.285,00

1 para o laboratório
de informática

R$
1.751,00

R$
1.751,00

1 para o laboratório
de informática

R$
810,00

R$
810,00

1 para o laboratório
de informática

1 por aluno.

Unidade

400

1

3 celulares para cada
turma, para ser
utilizado nas
atividades formada
por grupos.

3

Mês

12

1 para o professor do
laboratório.

1

Mês
Unidade

10
18

1

Para cada aluno do
laboratório.

1 para o laboratório
de informática

Mês

1

1

5
Unidade

5 para o laboratório.

1

Unidade

1

1

Unidade

1

1
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Mesa de escritório

Mesa escolar - Modelo
maker, com rodinhas.
Armário escritório
Roteador internet
Placa de identificação em
acrílico para sala
Lixeira

Unidade
Unidade
Unidade

1
18

2

1
1
1

Unidade

1

1

Unidade

1

1

Unidade

2

1

1 para o laboratório
de informática

R$
985,70

R$
985,70

Uma para cada aluno
do laboratório

R$
10.800,00

R$
10.800,00

2 para o laboratório

R$
1.689,98

R$
1.689,98

1 para laboratório

R$
515,00

R$
515,00

1 para laboratório

R$
180,00

R$
180,00

2 para o laboratório

R$
215,58

R$
215,58

R$
881.553,04

Serviço de aulas de inglês
para 1900 alunos com a
disponibilização dos
métodos,
acompanhamento
pedagógico e definição dos
plano de aulas para a
realização das atividades
educacionais.
Locação Chromebook com
capacidade operacional de
suportar os aplicativos e
ferramentas necessárias
para a programação e
comando dos robores
sendo incluso um mouse
gamer e fone de ouvido
para a realização de
atividades de aulas.
Apostila ou livro didático
para alunos (idiomas inglês
ou espanhol) para o
primeiro ano de formação,
tendo metodología,
diagramação e identidade
visual exclusiva para o
projeto.
Contratação de empresa
especializada na prestação
de serviços em reprodução
de documentos
(outsourcing de
impressão), contemplando
a disponibilização de

Unidade

Mês

1900

108

10

6 salas com 8 h de
aula por dia,
totalizando 48 horas
por dia e multiplicado
por 22 dias no mês.

12

1 (um) Chromebook
para cada aluno da
sala de aula que tem a
capacidade máxima de
18 alunos por turma.

R$
87.647,00

R$
91.314,00

R$
2.760.333,04

R$
876.470,00

R$
1.095.768,00

1 (uma) apostila para
cada aluno
acompanhar as suas
atividades de aula.

Unidade

1900

1
1 outsourcing de
impressão para
auxiliar na impressão
dos documentos das
atividades do projeto
para o polo de Bacaxá.

Mês

1

12

R$
474.335,00

R$
474.335,00

R$
2.700,00

R$
32.400,00
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equipamentos
multifuncionais
policromáticos,
manutenção dos
equipamentos,
fornecimento de peças e
partes, consumíveis,
sistema informatizado de
gestão e contabilização de
impressões e cópias, para
atender as necessidades de
impressão das atividades
administrativas e de aulas
do projeto conexão do
futuro.
Locação Chromebook com
capacidade operacional de
suportar os aplicativos e
ferramentas necessárias
para a programação e
comando dos robores
sendo incluso um mouse
gamer e fone de ouvido
para a realização de
atividades de aulas.
Unidade
Cadeira escolar - Modelo
maker, com rodinha.
Mesa escolar - Modelo
maker, com rodinhas.
Televisor 55 polegadas
Puff grande (flocos de
isopor)

Unidade

1 chromebook para
cada sala, sendo de
utilização exclusiva
dos professores.

6
108

R$
5.073,00

R$
60.876,00

1

18 itens para cada
uma das 6 salas
previstas no projeto.

R$
62.964,00

R$
62.964,00

18 itens para cada
uma das 6 salas
previstas no projeto.

R$
64.800,00

R$
64.800,00

1 para cada uma das 6
salas do projeto.

R$
18.384,00

R$
18.384,00

2 para cada uma das 6
salas do projeto.

R$
9.000,00

R$
9.000,00

1 para cada uma das 6
salas do projeto.

R$
10.506,00

R$
10.506,00

1 para cada uma das 6
salas do projeto.

R$
11.715,00

R$
11.715,00

1 para cada uma das 6
salas do projeto.

R$
4.860,00
R$
13.710,00

R$
4.860,00
R$
13.710,00

1 por sala.

R$
5.914,20

R$
5.914,20

2 por sala.

R$
10.139,88

R$
10.139,88

12

Unidade

108

1

Unidade

6

1

Unidade

18

1

Quadro branco (vidro
temperado)

Unidade

6

1

Estante com prateleiras e
gavetas de madeira

Unidade

6

1

Cadeira de escritório
Régua elétrica ou totem
elétrico (para tomadas)
Mesa de escritório
Armário escritório

Unidade

6

1

Unidade

30

1

Unidade

6

1

Unidade

12

1

5 por sala.
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Quadro branco móvel
magnético
Placa de identificação em
acrílico para sala
Lixeira

Professor - Graduação em
Educação Física com
capacidade
para ministrar aulas de
Ballet Clássico e Ginástica
Artística, com experiência.
Elástico para cabelo tipo
"chuquinha" embalagem
c/ 12 unidades.
Collant com manga curta
em helanca, decote
redondo, cor Rosa,
tamanhos entre 04 ao 52,
personalizado com
bordado da Slogan do
Município.
Meia calça com abertura
embaixo do pé com
elastano e supplex e
abertura na parte inferior
da meia; Cor Rosa,
Tamanhos P/M/G/GG
infantil
Saia transpassada, com cós
duplo na amarração;
Tamanhos P/M/G/GG
infantil e P/M/G/GG
adulto; Cor: Rosa Bebe
Rede para coque; Cor Rosa
Bebe
Fita com nó de helanca;
Infantil e Adulto; Cor: Rosa
Bebe
Sapatilha Canvas shoes
para estudantes em lona
com elástico no peito do
pé; Cor Rosa, Tamanhos
entre 20 ao 42.

Unidade

6

1

Unidade

6

1

Unidade

24

1

1 por sala.

1 por sala.

4 por sala

R$
4.824,00

R$
4.824,00

R$
1.080,00
R$
2.586,96

R$
1.080,00
R$
2.586,96

R$
83.799,38

R$
264.835,84

R$
16.457,86

R$
197.494,32

Mês

6

12

Quantidade de horas
necessárias para a
realização das
atividades de todas as
turmas, com o total
máximo de 434
alunos.

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
2.109,24

R$
2.109,24

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
11.284,00

R$
11.284,00

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
11.140,78

R$
11.140,78

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
2.821,00

R$
2.821,00

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
1.692,60

R$
1.692,60

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
1.692,60

R$
1.692,60

Unidade

434

1

1 por aluno.

R$
8.463,00

R$
8.463,00
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Meia infantil lisa de
algodão cano médio preta
ou cinza
Meia adulto lista de
algodão cano médio preta
ou cinza
Barra Prática Madeira Para
Ballet Altura Fixa Branca
Espelho para salas

Professor com capacidade
para ministrar aulas de
danças urbanas e break
dance com comprovação
de experiência.

Unidade

50

1

Distribuição para os
alunos que
demandarem.

R$
169,00

R$
169,00

Unidade

50

1

Distribuição para os
alunos que
demandarem.

R$
194,50

R$
194,50

Unidade

40

1

Equipar as salas

Unidade

10

1

Equipar as salas

R$
17.774,80
R$
10.000,00

R$
17.774,80
R$
10.000,00

R$
178.465,71

R$
540.538,52

Mês

12

12

Salário Base R$
1.212,00

R$
32.915,71

R$
394.988,52

Bermuda

Unidade

868

1

1 por aluno.

R$
13.020,00

R$
13.020,00

APARELHO DE SOM
MICROSYSTEM - MS
(MODELO
PROINFÂNCIA)

Unidade

5

1

Para as salas

R$
2.330,00

R$
2.330,00

Tênis para aula

Unidade

868

1

1 por aluno.

R$
130.200,00

R$
130.200,00

R$
344.905,31

R$
767.323,57

Professor com capacidade
para ministrar aulas de
artes marciais
Hora/aula
comprovação de
experiência.
CONJUNTOS DE KIMONOS
PARA JIU JITSU/JUDO e
KARATE ESPECIAL
Unidade
TRANÇADO infantil ou
adulto contendo a logo do
projeto
Tatames em E.V.A. nas
medidas de 1mx1mx30mm
Unidade
na cor azul com vermelho
e acabamento nas laterais

14

12

Salário Base R$
1.212,00

R$
38.401,66

R$
460.819,92

800

1

1 por aluno

R$
255.968,00

R$
255.968,00

1

Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas

R$
3.040,00

R$
3.040,00

R$
1.736,25

R$
1.736,25

R$
12.101,40

R$
12.101,40

40

APARADOR DE CHUTE E
SOCO

Unidade

15

1

Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas

Protetor Peitoral para luta
de artes marcias

Unidade

54

1

Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
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pela quantidade de
turmas

Protetor de mão para
karatê

Unidade

20

1

Caneleira para karatê
(tamanho M/G)

Unidade

20

1

Protetor de seios para
karatê

Unidade

15

1

MANOPLA DE SOCO ou
luva se soco

Unidade

15

1

Corda de pular

Unidade

30

1

Colchonete para atividades
esportivas

Unidade

45

1

Cronômetro esportivo

Unidade

5

1

Cone flexível para
utilização em atividades

Unidade

25

1

Escudo aparador de chutes
grande de artes márcias

Unidade

20

1

Bolas de Medicine bal

Unidade

20

1

Protetores de boca
esportivos para lutadores
de artes marciais.

Unidade

450

1

APARELHO DE SOM
MICROSYSTEM - MS

Unidade

3

1

Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas

R$
1.646,60

R$
1.646,60

R$
3.846,60

R$
3.846,60

R$
1.510,05

R$
1.510,05

R$
2.065,50

R$
2.065,50

R$
513,00

R$
513,00

R$
2.794,50

R$
2.794,50

R$
440,00

R$
440,00

R$
652,50

R$
652,50

R$
3.762,00

R$
3.762,00

R$
1.836,00

R$
1.836,00

R$
9.000,00

R$
9.000,00

R$
1.398,00

R$
1.398,00
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Protetor antebraço karate

Unidade

20

1

Luva de peso para karatê
oficial

Unidade

25

1

Design gráfico (criação de
id visual e peças de
divulgação)
Camisa de malha 100%
algodão com id visual do
projeto em 3 cores

Software de Gestão

Serviço de limpeza predial
com profissioanais e
materiais de limpeza
Lanche

Contratação de empresa
especializada na prestação de
serviços em reprodução de
documentos (outsourcing de
impressão), contemplando a
disponibilização de
equipamentos
multifuncionais
policromáticos, manutenção
dos equipamentos,
fornecimento de peças e
partes, consumíveis, sistema
informatizado de gestão e
contabilização de impressões
e cópias, para atender as
necessidades de impressão
das atividades
administrativas e de aulas do
projeto conexão do futuro.

Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas
Para a realização de
todas as atividades
nas salas dividindo
pela quantidade de
turmas

R$
1.360,00

R$
1.360,00

R$
2.833,25

R$
2.833,25

R$
1.064.795,72

R$
6.993.308,64

Para todo o projeto

R$
10.956,00

R$
131.472,00

Mês

1

12

Unidade

12520

1

2 para cada aluno do
projeto

R$
525.840,00

R$
525.840,00

R$
200.000,00

R$
2.400.000,00

Mês

1

12

Para todo o projeto.
Contemplando a
utilização pelos
alunos, professores e
gestores que
realizarão as
atividades.

Predio

4

12

M2 Estimado

R$
20.333,24

R$
243.998,88

12

Considerando 1/3
aproximadamente das
vagas atendidas por
dia de projeto,
considerando 3 dias
de projeto por semana

R$
307.666,48

R$
3.691.997,76

R$
121.472,76

R$
334.696,76

Mês

27544

Estimado

Mês

4

12

R$
10.800,00

R$
129.600,00
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Locação Chromebook com
capacidade operacional de
suportar os aplicativos e
ferramentas necessárias
para a programação e
comando dos robores
sendo incluso um mouse
gamer e fone de ouvido
para a realização de
atividades de aulas.
Projeto de design
arquitetônico e de
interiores
Cadeira de escritório

Estimado

12

Mês

8

Lapis preto
Caneta esferográfica
personalizada
Caneta marca texto
Bloco rascunho e
anotações (personalizado)
Régua 15 cm
Sofá
Locação de celular de
prototipagem para aulas
(aparelhos com capacidade
operacional para a
utilização de programas e
aplicativos específicos para
o desenvolvimento das
atividades de robótica
edicacional)
Armário escritório
Puff (flocos de isopor)

1
Unidade
Unidade

1
20

1

Estimado

Unidade

4

1
Estimado

Unidade

100

1
Estimado

Unidade

100

1
Estimado

Unidade

100

1
Estimado

Unidade

150

1
Estimado

Unidade

10

1
Estimado

Unidade

4

1

12

Quadro de avisos

R$
16.388,54
R$
16.200,00

R$
16.388,54
R$
16.200,00

R$
12.256,00
R$
675,00

R$
12.256,00
R$
675,00

R$
1.350,00
R$
460,00

R$
1.350,00
R$
460,00

R$
1.783,50
R$
25,30
R$
8.060,72

R$
1.783,50
R$
25,30
R$
8.060,72

Unidade

4

R$
1.820,00
R$
10.139,88
R$
6.000,00

R$
21.840,00
R$
10.139,88
R$
6.000,00

Unidade

12

1

R$
4.780,00
R$
1.576,72

R$
4.780,00
R$
1.576,72

Estimado

Estimado
Estimado

Unidade

12

1
Estimado

Frigobar

R$
81.168,00

Estimado

Estimado

Televisor 55 polegadas

R$
6.764,00

Unidade
Unidade

4
8

1
1

Estimado
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Mesa de escritório
Roteador internet
Placa de identificação em
acrílico para sala
Lixeira
Poltrona

Unidade
Unidade

16
4

1

Estimado

R$
15.771,20

R$
15.771,20

Estimado

R$
2.060,00
R$
720,00
R$
1.077,90
R$
2.764,00

R$
2.060,00
R$
720,00
R$
1.077,90
R$
2.764,00

1
Estimado

Unidade

4

1
Estimado

Unidade

10

1
Estimado

Unidade

4

1
SUBTOTAL

R$
74.375,79

R$
74.375,79

Custo administrativo 5%
TOTAL

R$
17.850.189,21
R$
892.509,46

R$
892.509,46
R$
18.742.698,67

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Saquarema
Secretaria Municipal de Educação

ANEXO X
•

Normas para Prestação de Contas

1. CONDIÇÕES GERAIS
A OSC deverá encaminhar à Secretaria Municipal de Educação o relatório e demais
documentos representativos das atividades administrativas, de assessorias e aplicação dos
recursos financeiros recebidos, conforme estabelecido no Edital, no TERMO e na formatação
definida neste Anexo.
As Prestações de Contas deverão ser elaboradas mensalmente, observando o prazo
limite de entrega: dia 15 (quinze) de cada mês, mesmo que o tempo decorrido da assinatura do
TERMO DE COLABORAÇÃO seja inferior a 30 (trinta) dias.
O relatório impresso será endereçado à Secretaria de Educação e a versão eletrônica
disponibilizada e encaminhada conforme modelos constantes neste Anexo.

2. PROCEDIMENTOS
Na 1ª Prestação de Contas os arquivos deverão ser compostos das seguintes planilhas
(nomes entre parênteses):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Fluxo de caixa (FLUXO_CAIXA);
Conciliação Bancária (CONC_BANC);
Demonstrativo Contábil Operacional (DEM_CONT);
Despesas Realizadas (DESPESAS_REALIZADAS);
Aquisições de Bens Duráveis (AQUIS_BENS);
Outros Investimentos (OUTROS_INVESTIMENTOS)
Contratos de Serviços Terceirizados (CONT_TERC);
Recursos Humanos Contratados (RH);
Rateio das Despesas da Sede da PARCEIRA (RATEIO)
Despesas de Custeio

3. ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO
Os Relatórios de Execução e a Prestação de Contas, emitidos mensalmente, têm por
finalidade apresentar os resultados alcançados com relação às metas propostas devidamente
acompanhadas de informações relativas à movimentação econômico-financeira do período da
prestação de Contas.
No final de cada trimestre, e anualmente, a OSC deverá emitir os Relatórios de Execução
e a prestação de contas consolidados.
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3.1 CONDIÇÕES INICIAIS DO RELATÓRIO
Relatar os aspectos circunstanciais relevantes do período da prestação de contas, de
modo a subsidiar as informações, justificativas e resultados que serão apresentados ao longo do
relatório.
Apresentar o estágio de implantação e implementação das atividades assistenciais
PARCEIRAS, os serviços oferecidos à população etc., assim como justificativa para o não
alcance da produção, ou superação, caso ocorra.
3.2 RECURSOS FINANCEIROS
3.2.1. Fluxo de Caixa
Apresentar o fluxo de caixa do período e observar que as informações deverão refletir a
movimentação, obedecendo ao regime de caixa.
3.2.2. Conciliação Bancária
Preparar a conciliação bancária, apresentando as pendências na comparação entre o saldo
contábil e o saldo em banco, que deverá estar de acordo com os extratos bancários detalhados
da movimentação da conta corrente e das aplicações.

3.2.3 Demonstrativo Contábil Operacional
Apresentar o resumo dos registros contábeis, notando que as informações desta planilha
deverão observar o regime de competência.
3.2.4 Despesas realizadas
Observar atentamente a Classificação das Despesas (Glossário) enviadas. As informações
inseridas nesta planilha deverão observar o regime de caixa.
3.3. RELATÓRIO ADMINISTRATIVO
3.3.1. Aquisição de bens duráveis
Apresentar nesta planilha, em ordem alfabética, todos os bens PATRIMONIÁVEIS adquiridos
durante o mês a que se refere a Prestação de Contas, tais como: veículos, mobiliários,
equipamentos de informática, equipamentos em geral, eletrodomésticos, anexando cópia das
notas fiscais referentes às aquisições listadas na planilha.
3.3.2. Outros Investimentos
Nesta planilha deverão estar relacionadas as despesas com os itens de investimentos não
patrimoniáveis: obras, projetos, bens intangíveis como licenças de software e bens de consumo
duráveis.
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3.3.3. Recursos Humanos
Utilizar como referência para preenchimento a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO),
sinalizando na primeira coluna - Categoria Profissional, o código e a descrição da profissão. Na
coluna “Forma de contratação” Indicar: CLT / PF / PJ / RPA / TEMPORÁRIO.
Separar em diferentes linhas, ainda que referente à mesma categoria, os profissionais com nº de
horas semanais ou salário base de acordo com os diferentes vínculos, anexando demonstrativo
da folha de pagamentos.
3.3.4. Serviços de Terceiros Contratados
O preenchimento desta planilha ocorrerá mensalmente, devendo ser acrescido todo TERMO
DE COLABORAÇÃO novo assinado pela OS, mantendo os anteriores. A linha referente a um
TERMO DE COLABORAÇÃO somente deverá ser excluída ou alterada quando ocorrer
término ou alteração contratual.
A cada novo contrato, alteração contratual ou aditivo, deverá ser enviado cópia do documento,
após a assinatura das partes interessadas, para ser arquivada no MUNICÍPIO.

3.5.4. Rateio das Despesas da Sede da PARCEIRA
Nesta planilha deverão ser informados os valores totais das despesas incorridas pela sede da
PARCEIRA, necessárias ao desempenho de suas atividades gestoras como OSC que afetam,
diretamente ou indiretamente, a Unidade a que se refere à prestação de contas, além dos
percentuais de rateio e os valores resultantes.
3.6.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao apresentar a Prestação de Contas, além do relatório e o arquivo com as planilhas
devidamente preenchidas, a unidade deverá encaminhar, a cada mês, os seguintes documentos:
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Notas fiscais das Aquisições e Serviços realizados no mês;
Folha de Pagamentos;
Balancete Contábil;
Extratos Bancários;
Cópia dos contratos com empresas prestadoras de Serviços assinados no mês.

4. AVALIAÇÃO PELO MUNICÍPIO
A avaliação será feita pela Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação –
CTA.
Após o recebimento do Relatório de Execução e da Prestação de Contas, o MUNICÍPIO
fará a avaliação das informações, produzindo relatório apontando que a Prestação de Contas da
Unidade está de acordo ou não com a legislação, e o TERMO DE COLABORAÇÃO.
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Caso o Relatório de Execução e a Prestação de Contas apresentem não conformidades
ao modelo proposto, a OSC deverá corrigi-las, reencaminhando a nova Prestação de Contas
apontando as correções realizadas e/ou justificativas que suportem os dados apresentados.
Após a análise do Relatório de Execução e da Prestação de Contas da OSC, a CTA emitirá
parecer conclusivo.
5. CRONOGRAMA MENSAL PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EXECUÇÃO DO
PROJETO
Responsável

Atividade

Prazo *

OSC

Envio para MUNICÍPIO da Prestação de
Contas consolidada e dos documentos
aplicáveis alimentando o Painel de Gestão

Dia 15

MUNICÍPIO

Avaliação da Prestação de Contas e envio à
OSC do parecer com apreciações e/ou
críticas

Dia 25

OSC

Reenvio ao MUNICÍPIO da Prestação de
Contas com correção / justificativa para
críticas

Dia 28

* Considerar sempre o primeiro dia útil subsequente, no caso de feriados e finais de semana.
** Quando a prestação de contas coincidir com o mês de Repasse, o mesmo será feito na data
da entrega da prestação de contas pela Parceira, excepcionalmente antes de aprovação da
mesma, para que se evite a interrupção da execução do Projeto, contudo qualquer irregularidade
identificada deverá ser ressarcida imediatamente aos cofres municipais ou descontada do
próximo repasse, quando houver.
6. DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.
ix.
x.

Demonstrativo de Despesas e Investimentos Realizados;
Conciliação bancária;
Demonstrativo contábil operacional mensal;
Fluxo de Caixa
Painel de Gestão – Espelho do Sistema XML;
Aquisição de Bens Duráveis;
Contratos de Serviços Terceirizados;
Outros Investimentos;
Rateio das Despesas da Sede da PARCEIRA.
Despesas de Custeio.

Está prevista a implantação do Painel de Gestão com as Organizações Sociais Civis,
pelo MUNICÍPIO, dos recursos previstos no TERMO DE COLABORAÇÃO, em que a
Organização da Sociedade Civil deverá alimentar, mensalmente, o referido Painel que se
consubstancia num sistema institucional de monitoramento, avaliação e controle dos Termos
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de Parceria do MUNICÍPIO (https://www.saquarema.rj.gov.br/), de forma a viabilizar a análise
da prestação de contas dos contratos de gestão, tanto na parte assistencial, como na parte
financeira.
Compõem as informações gerenciais que deverão ser alimentadas no Painel de Gestão
de Parcerias com Organizações Sociais Civis:
a) Detalhamento de toda receita da Parceria, como repasses realizados, rendimentos
de aplicação financeira e estornos;
b) Detalhamento de todas as despesas da Parceria, com apropriação por centro de
custo, por tipo de despesa, por tipo de rubrica;
c) Informação detalhada de todos os contratos de serviço e/ou consumo, assinado
pela OSC com terceiros durante todo o período de vigência do TERMO DE
COLABORAÇÃO;
d) Informações detalhadas de todos os bens permanentes adquiridos com recursos do
TERMO DE COLABORAÇÃO;
e) Informações detalhadas de todo pessoal contratado pela OSC para execução do
objeto contratado, como nome, CPF, cargo, forma de contratação, carga horária,
salário, benefícios, encargos patronais e provisionamento para férias, 13º salário
e rescisões;
f) Todos os documentos fiscais que comprovam a execução financeira, como: nota
fiscal, recibo, contratos assinados, extratos bancários de conta corrente e aplicação
financeira, etc. Todos os documentos serão anexados em forma de imagem (PDF)
ao sistema;
g) Resultados alcançados para cada meta/indicador pactuados nos contratos de
gestão, assim como dados de produção referente ao período que será avaliado.
Os dados enviados pela Organização da Sociedade Civil serão certificados pela
representante legal da entidade que será responsável por:
i.
ii.
iii.

Disponibilizar informações financeiras e gerenciais para auditorias externas;
Possuir uma conta corrente única em instituição financeira oficial para as
movimentações bancárias;
Todas as informações relacionadas aos recursos repassados e demonstrativos
gerenciais que ficarão permanentemente à disposição da MUNICÍPIO e da
Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação, responsável pelo
acompanhamento e avaliação do TERMO DE COLABORAÇÃO.

.
7. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS
Os recursos transferidos pelo MUNICÍPIO à PARCEIRA serão mantidos por uma conta
especialmente aberta para a execução do presente TERMO DE COLABORAÇÃO, em
instituição financeira oficial, e os respectivos saldos serão obrigatoriamente aplicados.
O montante de recursos previstos e repassados à PARCEIRA, a título de
provisionamento, deverá ser depositado em conta específica, preferencialmente em conta
poupança, sendo vedada a utilização desses recursos para custear despesas que não sejam
oriundas de processos rescisórios ou de provisionamentos obrigatórios.
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Na formulação das Propostas Técnicas deverão ser consideradas todas as despesas e
custos operacionais relacionados com os serviços a serem executados, especialmente os de
natureza tributária (taxas e impostos), trabalhista, previdenciária e securitária (quadros de
pessoal), bem como os gastos com o cumprimento das normas pertinentes à Saúde, Segurança
e Medicina do Trabalho.
A PARCEIRA deve zelar pelo equilíbrio financeiro entre receita e despesa, de modo a
evitar déficit orçamentário ou financeiro.
8. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS
O acompanhamento orçamentário/financeiro realizado pelo MUNICÍPIO será efetivado
por consulta ao Painel de Gestão de Parcerias com Organizações Sociais Civis, que gerará
relatórios gerenciais para subsidiar a avaliação da Comissão Técnica de Avaliação e o controle
dos Órgãos competentes.
A transferência de recursos orçamentários à PARCEIRA se dará em parcelas trimestrais
fixas, que serão liberadas conforme cronograma especificado, anexo ao Termo, e condicionada
à apresentação e aprovação das prestações de contas das parcelas percebidas, conforme
detalhado abaixo, ressalvados os atrasos decorrentes de culpa CTA, conforme explanado acima:
Projeto
Mês
Emissão
Relatório

de
do

Meses
de
Referência

3º

6º

9º

12º

1º ,2º e 3ª

4º,5º e 6º

7, 8º e 9º

10, 11º e 12º

A Prestação de Contas mensal deverá ser disponibilizada no Painel de Gestão de
Parcerias com Organizações Sociais Civis, até o 15º dia útil de cada mês, junto com notas fiscais
digitalizadas, contratos de prestação de serviços firmados com empresas terceirizadas,
digitalizados, e qualquer outro documento que se entenda pertinente, para fins de
acompanhamento pelo MUNICÍPIO e pela Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da
Execução do TERMO DE COLABORAÇÃO.
No ato da prestação de contas, deverão ser disponibilizadas no Painel de Gestão de
Parcerias com Organizações da Sociedade Civil as certidões negativas da Organização Social,
bem como as Guias de Recolhimento de INSS e FGTS, dos valores relativos aos funcionários
contratados em regime CLT para execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO, além do
extrato bancário que comprove a existência do provisionamento de férias, décimo terceiro
salário e rescisão dos funcionários.
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Os recursos orçamentários serão fixos, salvo situações excepcionais a presentadas e
aprovadas mediante alteração do Cronograma de Repasse por aditamento ao Termo. O repasse
fixo consiste no repasse trimestral antecipado, destinado ao custeio de recursos humanos e
prestação de serviços de manutenção e funcionamento do Programa, sendo que as despesas
previstas e não realizadas no mês de referência deverão ser objeto de ajustes nos demonstrativos
do mês subsequente;
a) Poderão ser repassados recursos orçamentários para adaptações das instalações da
unidade.
b) O repasse será realizado de acordo com o Cronograma de Recursos Orçamentários
e Metas Físicas.
9. CONDIÇÕES PARA DESTINAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS NO
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
A parcela correspondente ao primeiro trimestre do cronograma de desembolso será
creditada como primeiro aporte de recursos financeiros, viabilizando o cumprimento do item
que solicita abertura de conta corrente específica para movimentação e comprovação das
despesas realizadas através de extrato bancário mensal.
A competência da execução financeira é sempre de 01 a 30 (ou 31) de cada mês.
A aprovação dos relatórios de acompanhamento financeiro trimestral deverá ser
assinada por, pelo menos, 03 (três) membros da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização
da Execução do TERMO DE COLABORAÇÃO.
10. DOTAÇÃO ONERADA
A execução do TERMO DE COLABORAÇÃO onerará a dotação orçamentária do
respectivo Plano de Trabalho do MUNICÍPIO, e nos anos subsequentes o PT que o suceder,
respeitando os valores do Cronograma de Desembolso e Metas Físicas.
Os limites máximos mensais em cada categoria de despesa são apontados no Plano de
Trabalho.
As proponentes deverão apresentar no Plano de Trabalho um Quadro idêntico aos
constantes nos Anexos com a proposta de evolução mensal dos valores totais para cada uma
das rubricas apresentadas.
11. DESPESAS NÃO RECONHECIDAS
Todas as despesas que não forem eventualmente reconhecidas pela Comissão de
Acompanhamento e Avaliação da Execução do TERMO DE COLABORAÇÃO como
pertinentes ao Termo, deverão ser ressarcidas à conta específica do mesmo, com demonstração
por meio de extrato bancário, no prazo determinado no TERMO DE COLABORAÇÃO.
12. MANUTENÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS FISCAIS E
CONTÁBEIS
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A PARCEIRA deverá manter em perfeita ordem todos os documentos fiscais e
contábeis, especialmente os respectivos livros e os comprovantes de todas as despesas
contraídas, devendo apresentá-los sempre que requerido pelos órgãos fiscalizadores
competentes.
As informações fiscais e contábeis deverão ser encaminhadas através do Relatório de
Prestação de Contas mensal, assinado pelo responsável da PARCEIRA e por via magnética.
Todos os comprovantes fiscais deverão ser emitidos em nome da PARCEIRA e seus
originais ficarão sob sua guarda e à disposição dos órgãos fiscalizadores.
As notas fiscais devem estar devidamente quitadas, contendo a aposição de carimbo
identificador da PARCEIRA, bem como a data e a assinatura de seu preposto.
Somente serão aceitos os recibos e as notas fiscais quando emitidos com data posterior
à assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO e de seus respectivos termos aditivos. No
momento do “atesto”, o valor unitário de cada item / insumo / material de consumo ou
permanente deve constar na nota a ser atestada. Todos os recibos e notas fiscais devem ter o
atesto do Coordenador do Projeto.
13. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES
As aquisições de materiais permanentes efetuadas com recursos oriundos do TERMO
DE COLABORAÇÃO deverão ser incorporadas ao patrimônio da MUNICÍPIO, devendo a
PARCEIRA apresentar os documentos e informações pertinentes tão logo realize a aquisição.
O levantamento de itens que consta na tabela de equipamentos de cada unidade cadastrada deve
ser atualizado a cada movimentação de patrimônio e fornecido como um dos relatórios à
Comissão de Acompanhamento e Fiscalização da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO

14. MODELOS DE FORMULÁRIOS
14.1.Demonstrativo detalhado das receitas e despesas do período:
(anexar extrato bancário)
QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS
DO PERÍODO
Banco:

Agência:

1. RECEITAS
1.1

Repasse x de y do Termo de Parceria

1.2

Outras receitas para aplicação no objeto do
TERMO DE COLABORAÇÃO

Referência
mm/aaaa

TOTAL
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QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS
DO PERÍODO
1.3

Rendimentos de aplicações financeiras

1.4

Outras receitas

1.5

Saldo em conta corrente

1.6

Devolução de pagamento

1.7

Empréstimo XX

(A) TOTAL DE RECEITAS NO PERÍODO
2. DESPESAS
2.1. GASTOS COM PESSOAL (pessoa física)
2.1.1

Salários

2.1.2

Vale transporte

2.1.3

Vale Alimentação

2.1.4

Pagamento a autônomos (RPA)

2.1.5

Estagiários / Bolsistas

2.1.6

INSS

2.1.7

FGTS

2.1.8

FGTS Multa Rescisória

2.1.9

PIS sobre folha de pagamento

2.1.10

Contribuição Sindical

2.1.11

Seguro de vida

2.1.12

IRRF

2.1.13

etc.

Referência

TOTAL

mm/aaaa

Subtotal
2.2. SERVIÇOS TOMADOS (pessoa jurídica)
2.2.1

Auditoria externa

2.2.2

Serviços Gráficos

2.2.3

Assessoria Jurídica

2.2.4

Consultoria

2.2.5

Vigilância e Segurança

2.2.6

PIS / COFINS / CSLL

Referência
mm/aaaa

TOTAL
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QUADRO 1 - DEMONSTRATIVO DETALHADO DAS RECEITAS E DESPESAS
DO PERÍODO
2.2.7

Serviço de Terceiros

Subtotal
2.3. DESPESAS GERAIS - não operacionais
2.3.1

Aluguel

2.3.2

Condomínio

2.3.3

Telefone

2.3.4

Luz

2.3.5

IPTU

2.3.6

Cartório

2.3.7

Correios

2.3.8

Material de Consumo / Copa e Cozinha /
Limpeza

2.3.9

Material de Escritório

2.3.10

Instalações, Manutenção e Reparos

2.3.11

Tarifas bancárias

2.3.12

Reforma e instalações

2.3.13

Locação de veículos

2.3.14

Frete

2.3.15

Publicações

2.3.16

Locomoção urbana

2.3.17

Despesas Diversas

2.3.18

Material médico cirúrgico

Referência

TOTAL

mm/aaaa

Subtotal
2.4. DESPESAS COM PROVISIONAMENTOS
2.4.1

Despesas com provisão para 13º Salário

2.4.2

Despesas com provisão para Férias

2.4.3

Rescisão contratual

2.4.4

etc.

Subtotal

Referência
mm/aaaa

TOTAL
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2.5. DESPESAS OPERACIONAIS (Atividades
relacionadas diretamente ao objeto)
2.5.1

Capacitação

2.5.2

Eventos

2.5.3

Seminários

2.5.4

Diárias

2.5.5

Passagem

Referência

TOTAL

mm/aaaa

Subtotal
2.6. AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES
2.6.1

Informática

2.6.2

Mobiliário

2.6.3

Equipamentos

2.6.4

Veículo

Referência

TOTAL

mm/aaaa

Subtotal
(B) TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO
SALDO DE RECURSOS NO PERÍODO (A-B)
14.2.Vinculação dos gastos ao objeto - diário de entradas e saídas de recursos:
QUADRO 2 - Vinculação dos Gastos ao Objeto - diário de entradas e saídas de
recursos
Data

Discriminação

Categoria

Cheque
Nº

Entrada
(R$)

Saída
(R$)

Saldo
(R$)

Justificativa/
Vinculação
Ao Objeto

14.3.Relatório patrimonial:
QUADRO 3 - LISTA DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS NO PERÍODO
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Item

Descriçã
o

Qua
nt

Nota
Fisc
al

Valo
Data de
r
Aquisiçã
Tota
o
l

Forn
Classe eced
or

Alocaç
ão

Vinculação
do gasto ao
objeto
(Justificativ
a para a
aquisição)

14.4.Demonstrativo de pessoal contratado pela OS:

ENCARGOS (R$) (B)

Rescisão

1/3 Férias

Férias

Despe
sa
total
por
Trabal
hador
(A+B
+C)

Vale
Transporte
Vale
Refeição /
Alimentaçã
o

Benefíc
ios (C)

Provisões

+
FGTS
Provisão
PIS
p/multa
rescisória
13º

INSS

Folha de
Pagamento

Gratificação

Reembolso VT / VR

Remuneração Bruta (A)

Cargo

Unidade

Nome

Código da Ocupação

Cadastro

QUADRO 4 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL CONTRATADO PELA OS

14.5.Demonstrativo de pessoal da MUNICÍPIO atuando na OSC:
QUADRO 5 - DEMONSTRATIVO DE PESSOAL DA MUNICÍPIO ATUANDO NA
OSC
Nome
completo do
SERVIDOR
MUNICIPAL

Lotação
atual

Carga
horária –
MUNICÍPIO

Carga
horária –
OS

14.6.Demonstrativo de serviços continuados contratados:

Remuneração
complementar

Unidade
onde
assina
frequência
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QUADRO 6 - DEMONSTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS
CONTRATADOS
Razão
Social

CNPJ

Tipo de
serviços
prestados

Unidades
beneficiadas

Valores
(R$)

Período de
vigência do
contrato

14.7.Relatório de saldo de estoque:
QUADRO 7 - RELATÓRIO DE SALDO DE ESTOQUE
QUANTIDADE
Itens

Mês
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

Mês
09

Mês
10

Insumos
Papel A$ resma
Papel A3 resma
Toner
etc.
Material de escritório
Caneta
Grampeador
etc.
14.8.Balancete financeiro:
QUADRO 8 – BALANCETE FINANCEIRO
UNIDADE:
CONTRATO:
INSTITUIÇÃO:
PERÍODO:
1

Provisão de férias, 13º e
rescisão

RESUMO

Mês
11

Mês
12
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QUADRO 8 – BALANCETE FINANCEIRO

2

Saldo em disponibilidade

Saldo anterior

Despesas

Saldo anterior em conta
corrente

Pessoal conf contrato

Saldo anterior em
aplicação
Financeira

3

Material de consumo

4

Material permanente

Total da receita

5

Insumos

Total das despesas

6

Serviços de terceiros pj

Resultado
acumulado

7

Serviços de terceiros pf

8

Manutenção

total

Valor para implantação
conf.
Cronog. Contrato

9

Despesas não operacionais

10 TOTAL

Valor
gasto
dd/mm/aaaa

até

Parte fixa efetivamente
gasta gestão
(1+2+3+4+5+7+8+9)
VALOR Conforme
cronograma do Contrato

Saldo a ser utilizado
conf.
Cronograma

Outros formulários e a revisão destes poderão ser definidos pelo MUNICÍPIO ao longo
do TERMO DE COLABORAÇÃO.

