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ATOS DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

EXTRATO DE TERMO DE COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES

CPL – Comissão Permanente de Licitação

À Secretaria Municipal de Governo,

Solicitamos a publicação em Boletim
003/000529/2021, que segue abaixo:

Oficial

do Aviso,

referente

ao processo

ne

ESPÉCIE:

Termo de Compromisso e Obrigações n2 000005/SMU - URB-DJ/2022, conform e
o Processo A dm inistrativo ne 007/002500/2021.

REPUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA N2 014/2021

PARTES:

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
URBANISMO e, do o u tro lado, GLORIA FERREIRA COELHO, inscrito no CPF sob o

Processo n2 003/000529/2021

ne 520.231.097-87.

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte, garantia,
manutenção corretiva e manutenção preventiva, para a rede de dados institucional Rede
Metropolitana de dados da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, via rádio, já
implantada, de propriedade da prefeitura e modernização da rede com implementação de
fibra óptica, com fornecimento de link de dedicados, com capacidade para prover tráfego
de dados das aplicações corporativas da Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, tráfego
de voz e imagens, videoconferência e acesso à Internet, conforme Termo de Referência e

OBJETO:

O objeto do presente Termo é a LEGALIZAÇÃO DE 2 (DUAS) UNIDADES
RESIDENCIAIS UNIFAMILIARES, SENDO: CASA I COM 165,39m2 E CASA II COM
103,66m2 SOMANDO UMA ÁREA CONSTRUÍDA DE 269,05m2, COM OS
BENEFÍCIOS DO DEC. 3536/99 MEDIANTE ASSINATURA DE TERMO DE

seus anexos, parte integrante do Edital.

COMPROMISSO E OBRIGAÇÕES SOBRE O AFASTAMENTO FRONTAL. Imóvel
situado no endereço: Rua B ernardo Vasconcelos (antiga Rua Romero Estelita),

DATA: 10 DE MARÇO DE 2022
HORA: lOhOOmin

Lote 38, Quadra 2; Loteam ento: Vila Maria Helena; Bairro: Chácaras Arcampo, 2e
D istrito - Duque de Caxias/RJ. O presente projeto não atende aos Parâmetros

RETIRADA DO EDITAL: PORTAL DA TRANSPARÊNC

Urbanísticos, no que tange ao afastam ento frontal de 6,00m para a Rua

. , ) ou em pen drive no endereço
issão Permanente de

(http://transparencia.duquedecaxias.rj.gov.br/lici
Alameda Esmera
Licitação.

Bernardo Vasconcelos (antiga Rua Romero Estelita) conform e projeto, ficha
analise à folha 57, nova numeração à folha 58, e legislação em vigor. Itens
infringidos quanto ao afastam ento fro n ta l: 1,0 - Perm itido: m ínim o 6,00m;

INFORMAÇÕES: cpl.segov@duquedecaxias.ri.gov.br

Executado: 0,0m. Área infringida = 34,91m 2 em um pavim ento. Itens infringidos
quanto ao zoneamento: Afastam ento fron ta l exigido; Exigido mín. 6,00m (para
alcançar as divisas laterais); Executado: 3,15m. Total infringid o = 47,88m 2
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(conform e m em orial ficha 57) e de acordo com o exposto pela Secretaria
Municipal

de

Urbanismo

007/002500/2021.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO S DE N° 004F/2022
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021.Em, 03 de fevereiro de 2022.

ORGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Governo.
ORGÃO PAR TICIPANTE: Secretaria Municipal de Educação.
PROCESSO: 010/001296/2020
OBJETO: A presente Ata tem por objeto A q u is iç ã o de m a te ria is de lim peza, em atendimento às necessidades da

que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.
FAVORECIDO: ANTUNES & RUIVO COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E INDUSTRIALIZAÇÃO POR CONTA
DE TERCEIROS LTDA, inscrita no CNPJ: 22.335.562/0001-29

•
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RELAÇÃO DOS ITENS REGISTRADOS:

LIXEIRA
QUADRADA,
MATERIAL:
PLÁSTICO, COM
ACONDICIONAM
ENTO POR
PEDAL,
CAPACIDADE
PARA 100
LITROS, COR
PRETA

i

■ ...M........

9922

UNID

MB

114,00

1.131.108,00

V ALO R TO TA L

R$1.131.108,00

Duque de Caxias, 27 de janeiro de 2022.

JOAO CARLO S D
Secretário Mun

BRECHA
e Governo
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Secretaria Municipal de Educação, Unidades escolares e demais unidades vinculadas a esta Secretaria, conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021 e seus anexos,

às

fls.
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PREFEITURA
MUNICIPAL DE DUQUE
DE CAXIAS DE EDUCAÇÃO
ATOS
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTE DE CONTAS

HOMOLOGO E ADJUDICO
Processo n°
Interessado n°

:013/000848/2021
: Ofício n° 1525/2021-SMODC

ESPÉCIE: Termo de Ajuste de Contas n° 007/2022, especificado no livro n° 002,

Modalidade de Licitação: Concorrência n° 023/2021
Assunto

: Homologação

Objeto da Contratação

conforme

processo administrativo n° 010/002004/2021,

: PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA FUNDEC XERÉM, EM ÁREA

TOTAL DE 1520,00 M2 LOCALIZADO EM ESTRADA DE XERÉM, 999 -X E R É M - DUQUE DE

PARTES: MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, representado pela Secretaria Municipal

CAXIAS - 4o DISTRITO - RJ.

CONCORRÊNCIA N° 023/2021

de Educação e ENRIQUE FERNANDEZ PEREZ.

HOMOLOGO E ADJUDICO a presente Licitação referente ao processo administrativo n°
013/000848/2021 na modalidade Concorrência n° 023/2021, desta Prefeitura Municipal de
Duque de Caxias, para que homologação e adjudicação nele referida produza seus efeitos
jurídicos e legais, em favor da empresa JESBAN SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA.,
inscrita no CNPJ n° 00.218.105/0001-11, no valor de R$ 9.901.976,11 (Nove milhões novecentos
e um mil novecentos e setenta e seis reais e onze centavos), tudo conforme documentação
constante no processo.

OBJETO: Pagamento da importância de R$ 5.576,82 (cinco mil, quinhentos e setenta e seis
reais e oitenta e dois centavos) nos termos do Decreto 6260/2013, reconhecida a dívida pelo
MUNICÍPIO em favor do credor supracitado, em razão da locação do imóvel situado à
Avenida Barão do Rio Branco, Lote 9, Quadra B, Saracuruna, Duque de Caxias,

onde

funciona a Escola Municipal Zilda Arns Neumann no período de 01 a 30/11/2021.

Prefeitura Municipal de Duque de Caxias, 03 de Fevereiro de 2022.

Januario

Duque de Caxias, 01 de fevereiro de 2022.

}ENTE EXECUTIVO DE OBRAS
Mat: 35.177-6

Eng° Joãô Carlos Grilò ÕaYletti

IRACEMA MEDEIROS DA COSTA SILVA
Subsecretária de Acompanhamento de Ações Institucionais
Mat.: 39.732-6

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E DEFESA CIVIL
Mat.: 39.510-2

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
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DO RIO DEMUNICIPAL
JANEIRO
ATOS DO ESTADO
SECRETÁRIO
DE AGRICULTURA

EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Agricultura

CODAP (CONSÓRCIO PÚBLICO)
PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA
ATA DE REGISTRO DE PREÇO S N° 04

PORTARIA N° 001/SMAG/2022

PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2021
ORGÃO ADERENTE: Secretaria Municipal de Educação

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,

no uso de suas atribuições legais,

ORGÂO GERENCIADOR: CODAP (CONSÓRCIO PÚBLICO) PARA DESENVOLVIMENTO DO ALTO PARAOPEBA
FAVORECIDO: FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA
CNPJ: 68.858.539/0001-10

Considerando o inciso III, do art. 2o, da Lei Municipal 3.133, de 01 de abril de2021;

PROCESSO N°: 010/001597/2021
OBJE TO: Adesão a Ata de Registro de Preços n° 04 referente ao Consórcio público para Desenvolvimento do Alto Paraopeba

RESOLVE:

- CODAP, oriunda do Pregão Presencial - SRP n° 33/2021, cujo é o registro de preços de aquisição futura e incerta de
m a te ria is p e d a g ó g ic o s , especificados nos lotes 4 e 5 (Cota Principal) do Termo de Referência, a fim de atender as

Art. Io - DESIGNAR como Agente Autorizado Credenciado do Suprimento de

necessidades desta Secretaria Municipal de Educação.
FIN ALID ADE: ADESÃO À ATA DO REGISTRO DE PREÇOS, oriundo do PREGÃO PRESEN CIAL SRP N° 33/2021

Fundos o servidor abaixo, Descredenciando assim Maria Landerleide de Assis

RELAÇÃO DO ITEM DA A DESÃO :

Duarte, matrícula 40.486-1 :
L O TE 4

NOME:

ERNANDE ALVES DE ABREU

CARGO:

SECRETÁRIO

MATRÍCULA:

ITEM

PROD
UTO

41.979-6

CPF:

965.333.907-91

CÓDIGO
DA
UNIDADE

SMAG1
2

Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Duque dçdCaxias, 03 de fevereiro de 2022.
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Secretário Municipal de Agricultura
Matrícula: 41.979-6
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Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 25215260 Duque de
Caxias/RJ - CNPJ 29.138.328/0001-50 Tel: (21) 2773-6200 -

ES
TANTE
ORGA
NIZA
DORA
MODU
LAR

D E S C R IÇ Ã O
Estante Organizadora Lúdica: con
feccionada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações antiUV e antiestático e pigmentação a
quente assegurando a qualidade da
coloração. Formada por barras me
tálicas de sustentação em 3 níveis
encaixadas a laterais com formato
lúdico, cada uma comportando 3
cestas coloridas encaixáveis com al
ças. Montagem através de encaixes
parafusados. Medidas aproximadas
(montada): altura 80cm x compri
mento 42cm x largura 87cm. Dimen
sões com tolerância de +/- 5%. Pro
duto com certificação ABNT NBR
NM 300-1 e ABNT NBR NM 300-3.

Cama Infantil - Colorida, atóxica,
com estrutura formada por duas
cabeceiras
fabricadas
em
polipropileno virgem com paredes
em espessuras aproximadas de
2,8mm, com aproximadamente 4
CAMA pés de borracha antiderrapante e
INFAN compartimentos em formato que
permita
acondicionar
copo,
TIL
mamadeira e chupeta. Nestes, os
formatos e dimensionais devem
favorecer o acesso da mão de um
adulto até o ponto mais fundo do
dispositivo, o qual deve possuir
drenos que permitam escoamento
de
líquidos
derramados

UNID

QTDE

M AR C A

V A L O R UNIT.

VA LO R TOTAL

UND

200

BRINK
MOBIL

1.228,10

245.620,00

UND

4.174

BRINK
MOBIL

182,67

762.464,58
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I:

Playground

R$1.008.084,58

LOTE 5

2

PREFEITURA
MUNICIPAL
Atividades - Confeccionado
em DE DUQUE DE CAXIAS
polietileno

rotomoldado,

15

atóxico,

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO
com
aditivações
anti-UV
e
antiestático e pigmentação a quente
assegurando
a
qualidade
da
coloração.
Brinquedo
colorido,
composto por escalada contendo 5
degraus com orifícios vazados, um
escorregador pequeno com rampa
contínua e aro de basquete, painel
simulador de carro com volante e
marcha. Módulo com aberturas
inferiores, paredes em diferentes
formatos e plataforma com drenos
para
escoamento
de
água.
Desenvolvido com um conceito
modular que permite ampliação
infinita e reposição de peças.
Produto
com
acabamento
PLAYG arredondado.
Dimensões
ROUN aproximadas: largura 150cm x altura
DI
155cm x comprimento 260cm.
Dimensões com tolerância de +/5%. Produto com certificação ABNT
NBR 16071-2:2012 - Piaygrounds Parte 2: Requisitos de Segurança.
Apresentar Laudo Anti-UV da
matéria prima de no mínimo 1000
horas, atendendo as exigências da
ASTM G 154 e Apresentar Laudo da
maté-ria prima de Resistência a
Condutividade
Elétrica
(antiestático),
atendendo
as
exigências
da
ABNT
NBR
14922:2013.
Túnel lúdico: Produto atóxico, com
aditivos anti-UV, anti-estático que
garantam resistência a intempéries.
Composto por 4 módulos produzi
dos pelo processo de rotomoldagem, acoplamento dos módulos por
encaixes e sistemas de fixação que
não fiquem exponham riscos as cri
anças. Deve possuir formato lúdico
de trenzinho com chaminé e fumacinha, aberturas laterais que permi
tam visualização interna. As maté
TUNEL rias-primas empregadas devem
LPU- permitir reciclagem após o término
DICO da vida útil. Dimensões aproxima
das: altura 144 cm x largura 90 cm
x comprimento 220 cm. Dimensões
com tolerância de +/- 5%. Produto
com certificação ABNT NBR NM
300-1 e ABNT NBR NM 300-3.
Apresentar Laudo Anti-UV da maté
ria prima de no mínimo 1000 horas,
atendendo as exigências da ASTM
G 154 e Apresentar Laudo da maté
ria prima de Resistência a Conduti
vidade Elétrica (antiestático), aten
dendo as exigências da ABNT NBR
14922:2013.

cão de cozinha, janela de correr, ja
nela colonial e soleira. As paredes
devem possuir textura que simulam
uma construção real interna e ex
ternamente. Dimensões aproxima
das: largura: 125 cm x altura 138
CASI cm comprimento 155 cm. Dimen
NHA sões com tolerância de +/- 5%. As
matérias-primas empregadas de
DE
BO vem permitir reciclagem após o tér
NECA mino da vida útil. Produto com certi
ficação ABNT NBR NM 300-1 e
ABNT NBR NM 300- 3. Apresentar
Laudo Anti-UV da matéria prima de
no mínimo 1000 horas, atendendo
as exigências da ASTM G 154 e
Apresentar Laudo da matéria prima
de Resistência a Condutividade
Elétrica (antiestático), aten-dendo
as exigências da ABNT NBR
14922:2013.

ESCO
RREG
ADOR
COM
BALAN

ço

T O T AL DA ATA (LO TE4)

Playground

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

acidentalmente
ou
durante
a
higienização. Estrutura lateral em
alumínio, com cantos arredondados
e reforços internos, com espessura
mínima de 1,5mm e fabricação que
atenda as normas da liga 6063.
Possuir nas duas laterais dispositivo
recolhível, com pés de borracha,
fabricado no mesmo material das
cabeceiras.
Leito
confortável,
arejado e removível, confeccionado
em tecido trama dupla de alta
resistência, vazado, 100% poliéster
recoberto
com
PVC.
Laterais
seladas a quente e acabamento em
viés costurado. Após montada,
quando na posição de uso, os tubos
de alumínio
devem ficar no
aproximadamente 10 cm acima do
chão e para montagem da estrutura
e fixação do leito às cabeceiras não
devem ser utilizados parafusos ou
pinos de qualquer natureza. O
conjunto
deve
ser
de
fácil
montagem e desmontagem, ambas
feitas por encaixe e desencaixe das
peças
sem
necessidade
de
ferramentas, parafusos, porcas ou
dispositivos de fixação que possam
ser
removidos
voluntária
ou
involuntariamente resultando em
risco à segurança criança. Deve
possuir cantos arredondados, ser
livre
de
arestas
ou
partes
pontiagudas, além de permitir seu
empilhamento mantendo de 3 a 4
cm de espaçamento entre as camas
empilhadas. Comprimento: 135cm,
com tolerância de +/- 5%. Largura:
60cm, com tolerância de +/- 5%.
Altura: 13cm, com tolerância de +/5%. Capacidade mínima: 50kg
Garantia mínima de 1 ano, contado
a partir da entrega do material.
Apresentar laudos ou certificados
emitidos
por
laboratórios
credenciados
ao
INMETRO
conforme as respectivas normas e
métodos. • Teor de Ftalato, ABNT
NBR
16040:2018;
•
Ação
antimicrobiana, eficaz ao menos
contra: Staphylococcus Aureus,
Salmonella
Choleraesuis
e
Eschericia: • Ação antiestática,
ABNT NBR 14922:2013; • Ação antiUV, ASTM G154, aproximadamente
200 horas; • Ação antioxidante,
ABNT
NBR
8094:1983,
aproximadamente 200 horas; - Ação
antlchama,
conforme
UL94;
Resistência a impacto, pelo método
IZOD,
com
resultado
aproximadamente
de 85 J/m.
Dimensões com tolerância de +/5%. Produto com certificação ABNT
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM
300-3
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Escorregador com Balanço:
Fabricado em polietileno
rotomoldado, atóxico, com aditivos
anti-UV e antiestático para maior
resistência às intempéries e
pigmentação a quente que
assegure a qualidade da coloração.
Brinquedo colorido, composto por
uma escada com corrimão
incorporado em laterais com
formato lúdico de elefante com
trombina que serve de cabide, além
de contribuir para o aspecto lúdico ,
proporcionam maior estabilidade ao
brinquedo, uma rampa contínua ou
ondulada, fixada as laterais com
sistema de travamento com rosca,
cadeira de balanço com encosto,
trava de segurança e corda de
8mm. Início da rampa e degraus
com textura antiderrapante. Possuir
acabamento livre de rebarbas e
partes pontiagudas ou cortantes. As
matérias-primas empregadas
devem permitir reciclagem após o
término da vida útil. Dimensões
aproximadas: largura: 182 cm x
altura: 115 cm x comprimento: 165
cm. Dimensões com tolerância de
+/- 5%. Produto com certificação
ABNT NBR NM 300-1 e ABNT NBR
NM 300-3. Apresentar Laudo AntiUV da matéria prima de no mínimo
1000 horas, atendendo as
exigências da ASTM G 154 e
Apresentar Laudo da matéria prima
de Resistência a Condutividade
Elétrica (antiestático), atendendo as
exigências da ABNT NBR
14922:2013.

UNID

44

UNID

44

BRINK
MOBIL

BRINK
MOBIL

4.545,61

200.006,84

1.736,58

76.409,52

Gangorra 2 lugares: Fabricado em
polietileno rotomoldado, atóxico,
com aditivos anti-UV e antiestático
para maior resistência às
GANG intempéries e pigmentação a
BRINK
ORRA quente que assegure a qualidade
MOBIL
338,91
UNID
100
DE 2 da coloração. Em peça única, com
LUGA 2 pares de manoplas. Textura
RES antiderrapante no assento, no
ESTADO
DOasRIO
encosto para
costasDE
e naJANEIRO
base
para apoio dos pés. Acabamento
PREFEITURA
DE DUQUE DE CAXIAS
livre de rebarbas MUNICIPAL
e partes

33.891,00

J

SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

UNID

44

BRINK
MOBIL

4.086,74

pontiagudas ou cortantes. As
matérias-primas empregadas
devem permitir reciclagem após o
término da vida útil. Dimensões
aproximadas: largura 42 cm x altura
48 cm x comprimento 115 cm.
Dimensões com tolerância de +/5%. Produto com certificação ABNT
NBR NM 300-1 e ABNT NBR NM
300-3. Apresentar Laudo Anti-UV
da matéria prima de no mínimo
1000 horas, atendendo as
exigências da ASTM G 154 e
Apresentar Laudo da matéria prima
de Resistência a Condutividade
Elétrica (antiestático), atendendo as
exigências da ABNT NBR
14922:2013

179.816,56

T OT AL DA ATA (LOTE 5)
V A LO R TOT AL

R$568.374,40
R$1.576.458,98

Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.

I

vy

,

SILVA
MYRIAN MEDEIROS
Subsecretária Pedí ógica

UNID

44

BRINK
MOBIL

1.778,42

78.250,48

Casinha de Boneca: Fabricada em
polietileno rotomoldado, atóxico,
em cores diversas com aditivos
anti-UV e antiestático e pigmenta
ção a quente assegurando a quali
dade da coloração. Deve possuir
aberturas em pelo menos três la
dos, telhado duas águas, tábua de
passar com ferro, balcão externo
na janela, porta vai e vem com te
lhado pestana, pia com fogão e bal-
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SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PROCESSO:;________ _ _

TERMO DE CONVÊNIO AMPLO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Termo de Convênio que entre si celebram
CENTRO UNIVERSITÁRIO
CIDADE
VERDE-UniFCV
e a
SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
EDUCAÇÃO
DE
DUQUE DE CAXIAS Representado pelo(a)
Senhor(a) Myrian Medeiros da Silva

ESPÉCIE
Terceiro Termo Aditivo n2 03-001/2022, referente ao Term o de Prestação de Serviços ne 01-002/2019,
e seus aditivos, oriundo do Pregão Presencial n° 010/2018, do tipo menor preço global, com base na
Lei Federal 10.520/2002, constante no Processo A dm inistrativo n^ 010/001763/2021.

PARTES
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, e, de o u tro lado,
EDIFIX MANUTENÇÃO CIVIL E CONSERVAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n^ 23.649.800/0001-33,
neste ato, representada pelo Sr. JORGE DUARTE GOMES, inscrito no CPF sob o ne 076.857.897-36.

OBJETO
O presente Termo Aditivo tem por finalidade PRORROGAR por 12 (doze) meses o Term o de Prestação
de Serviços ne 01-002/2019, assinado em 16/01/2019, e seus aditivos, que tem por objeto a
m anutenção preventiva e corretiva com troca de peças e fornecim ento de m ateriais de consum o e
peças para aparelhos de ar condicionado tip o split e de janela dos sistemas de refrigeração e
climatização de ambientes (ar condicionado), instalados na sede da Secretaria M unicipal de Educação
e unidades da rede pública municipal de ensino, com o fornecim ento e aplicação de todo o m aterial,
peças e componentes, bem como a higienização dos dutos, conforme condições e especificações
contidas no Termo de Referência. O valor global deste Contrato é de R$ 799.999,92 (setecentos e
noventa e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos). A despesa parcial
decorrente deste term o será coberta pela Nota de Empenho:
N9

DATA

V A LO R

U N ID A D E

FU N ÇÃ O

S U B -F U N Ç Ã Ü

PROGRAM A

AÇÃO

ELEM EN TO

FO NTE

3

04/01/2022

R$ 7 6 4 .4 4 4 ,3 4

1001

12

361

0036

2117

3 .3 .9 0 .3 9 .0 2

107

DATA DE ASSINATURA: Duque de Caxias, 14 de janeiro de 2022.

A UNIÃO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA - UME, situada na Av. Adv. Horácio
Raccanello Filho, n° 5950 - sobreloja 01, zona 7, Novo Centro, CEP 87.020-035, inscrita no
CNPJ/MF sob o n° 05.885.457/0001-44, telefone (44) 3028 - 4416, mantenedora do CENTRO
UNIVERSITÁRIO CIDADE VERDE - UniFCV, doravante denominada UniFCV,
representada pelos seus administradores, Sr. JOSÉ CARLOS BARBIERI, portador do RG n°
4.158.532-3 PR, sob CPF n° 540.341.839-34, e Sr. HAMILTON LUIZ FAVERO, portador do
RG n° 1.141.442-7 PR, sob CPF n° 236.587.549-15, e a entidade de direito público, Secretaria
Municipal de Educação de Duque de Caxias, neste ato representada pelo senhora Myrian
M edeiros da Silva, portador do RG n°. 070. 857.76-1 e, sob CPF/MF n°927.577.827-20
residente e domiciliado na cidade de Duque de Caxias, doravante denominada
CONCEDENTE, resolvem celebrar o presente convênio nos termos da Lei 11.788/2008,
conforme as condições a seguir descritas:
CLAÚSULA Ia - DO OBJETO E DA FINALIDADE DO CONVÊNIO
1.1- O presente Termo de Convênio tem por objeto viabilizar o Estágio Curricular
Supervisionado aos acadêmicos regularmente matriculados no curso de Licenciatura
Pedagogia, Educação Física, Letras, Educação Especial, Matemática, Geografia,
História, Ciências da Religião, Sociologia, Filosofia, Artes Visuais e Bachareladoem
Psicopedagogia, Serviço Social, Biblioteconomia e dos Cursos da Área da Saúde
Nutrição, Fisioterapia, Psicologia, Biomedicina e Enfermagem do Centro Universitário
Cidade Verde - UniFCV, proporcionando experiência em situações reais de
aprendizagem profissional, com o fito de aperfeiçoar sua formação profissional e
pessoal.
CLAÚSULA 2a - DAS COMPETÊNCIAS DO UniFCV
2.1 - Para atendimento ao disposto nas Cláusulas deste Convênio, compete ao Centro
SERVIÇO PÚBUCO MUNICIPAL
Universitário Cidade Verde - UniFCV as seguintes obrigações:
_____ _ _
PROCESSO:

UniFCV

RUBRICAx

a-) Firmar Termo de Compromisso de Estágio individualmente com cada estagiário e
com o CONCEDENTE;
Centro Universitário CidadeVerde

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE V E R D E -U n iF C V

P RE F E I T U RA

b-) Avaliar
instalações
parte concedente
do estágio
sua 87020-035
adequação
à formação
AvenidaasAdvogado
Horácioda
Raccanello
Filho, 5950, Sobreloja,
Zona 07e- CEP:
- Maringá
- Paraná Brasil
cultural e profissional do aluno, conforme proposta
pedagógica do curso;

DUQ UE DE

C A X IA S
Número do Processo Administrativo
Modalidade da Licitação

c-) Organizar os grupos de estagiários;
d-)Indicar professor Orientador, da área a ser desenvolvida no estágio, como
responsável pelo acompanhamento e avaliação das atividades do estagiário;

010/001763/2021

e-) Elaborar normas complementares e avaliar o desempenho do estagiário em
periodicidade não superior a 6 (seis) meses;

Pregão Presencial n9 010/2018

f-) Zelar pelo cumprimento do compromisso;
Tipo de Licitação
Espécie do Contrato
Data de assinatura

M enor Preço Global

g-) Apresentar plano de atividades de estágio, documento que será incorporado ao termo
de compromisso;

Term o Aditivo de Prestação de Serviços

h-) Informar os estagiários sobre a necessidade de compra de luvas, máscaras e outro
EPI’s, quando necessários ao exercício de atividades durante o estágio.

14/01/2022

CLAUSULA 3a - DAS COMPETÊNCIAS DA CONCEDENTE
Prazo

12 (doze) meses

Valor global

R$ 799.999,92 (setecentos e noventa e nove mil,
novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois
centavos).

Número, data e valor do Empenho

Nota de Empenho n9 3, em itida em 04/01/2 022, no
valor de R$ 764.444,34.
O presente Termo Aditivo tem por finalidade
PRORROGAR por 12 (doze) meses o Termo de
Prestação de Serviços n9 01-002/2019, assinado em
16/01/2019, e seus aditivos, que tem por objeto a
manutenção preventiva e corretiva com troca de peças

Dados secundários

e fornecim ento de m ateriais de consumo e peças para
aparelhos de ar condicionado tip o split e de janela dos
sistemas de refrigeração e climatização de ambientes
(ar condicionado), instalados na sede da Secretaria
M unicipal de Educação e unidades da rede pública
municipal de ensino, com o fornecim ento e aplicação
de todo o material, peças e com ponentes, bem como a
higienização

dos

dutos,

conform e

condições

especificações contidas no Termo de Referência.

3.1 — Para atendimento ao disposto nas Cláusulas deste Convênio, compete ao
CONCEDENTE as seguintes obrigações:
a-) Firmar Termo de Compromisso de Estágio individualmente com cada estagiário e
com o UniFCV;
b-) Disponibilizar espaços de estágio em suas unidades;
c-) Oferecer condições para o desempenho das atividades dos grupos de estágio e de
projetos;
d-) Designar um Supervisor para o estágio, que seja funcionário de seu quadro de
pessoal, com formação ou experiência profissional na área de conhecimento do curso
do estagiário, para supervisão de suas atividades;
e-) Trabalhar em conjunto com o professor orientador do UniFCV, visando atender as
designações acadêmicas necessárias para a melhor formação do estagiário;

e

CLAÚSULA 4a - DAS ÁREAS DE ESTÁGIO E DO NÚMERO DE VAGAS
4.1 - Para a organização dos grupos de estagiários e dos projetos, a CONCEDENTE
disponibilizará as unidades para recebimento de estagiários nas áreas citadas na cláusula
primeira.
4.2- O número de grupos de estágios e de projetos por áreas de atuação será definido
com o professor supervisor do UniFCV e a CONCEDENTE, observado um limite
CENTRO U N IVERSITÁRIO CIDADE VERD E - UniFCV
Avenida Advogado Horàcio Raccanello Filho, 5950, Sobreloja, Zona 07 - CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná Brasil
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SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
PROCESSO: ___________

UniFCVlü

RUBRICA: U & kd? F L S : ^

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS

Centro Universitário Cidade Verde

MUNICIPAL DE SAÚDE
ATOSSECRETARIA
DO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DE SAÚDE

máximo que será ajustado em cada ano letivo, levando-se em consideração a demanda
de acadêmicos.
CLAÚSULA 5a - DO VÍNCULO

PORTARIA N° 27 /SMSDC/2022

5.1- A aceitação de estagiário pela CONCEDENTE no recinto de suas instalações ou
locais de atuação não configurará vínculo empregatício, pelo que fica a mesma
desobrigada de encargos sociais e trabalhistas, já que o presente estágio é parte
integrante da carga horária curricular obrigatória dos acadêmicos.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,
no uso de suas atribuições legais,

CLAÚSULA 6a - DA CARGA HORÁRIA, DURAÇÃO E JORNADA DO
ESTÁGIO CURRICULAR E DE PROJETOS

Considerando o inciso III, ao art.2°, da Lei Municipal 3.133, de 01 de abril de 2021;

6.1 - A carga horária, duração e a jornada de atividades em estágio e dos projetos a
serem cumpridas pelo estagiário serão determinadas pelo professor supervisor, de
acordo com a carga horária das disciplinas do currículo e de cada projeto do respectivo
curso, bem como do calendário acadêmico do UniFCV.

RESOLVE:

Art. 1o - DESIGNAR como Agente Autorizado Credenciado do Suprimento de Fundos
abaixo descriminado:

CLAÚSULA 7a - DA EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADES E AUSÊNCIA DE
REPASSES

Castro

7.1 - Para o desenvolvimento das atividades do estágio e de projetos, o UniFCV deverá
providenciar a cobertura de seguro de acidentes pessoais e de trabalho, em favor do
estagiário, nos termos da legislação e normas pertinentes em vigor, ficando a
CONCEDENTE isenta de responsabilidade em caso de acidentes.

NOME:

V in íciu s S e nos De

CARGO:

C hefe De G abinete

M ATRÍCULA:
CPF:

35.889-4

7.2 - Não haverá qualquer tipo de repasse de recurso financeiros entre as partes.

CÓDIGO DA
UNIDADE

144.891.137-06
SMS42

CLAÚSULA 8a - DA VIGÊNCIA
8.1 - As partes ajustam o presente Termo de Convênio por prazo de indeterminado,
podendo ser alterado ou complementado, por acordo entre os partícipes, formalizado
através de Termo Aditivo.

Art. 2o - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

CLAÚSULA 9a - DA RECISÃO

Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.

9.1- O presente Termo de Convênio poderá ser denunciado por qualquer das partes
convenientes e rescindido a qualquer tempo, bastando simples comunicação ao outro
partícipe, mediante correspondência com aviso de recebimento ou protocolo com, no
mínimo, 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus advindo desta medida,
ficando as partes responsáveis pelas obrigações decorrentes do prazo em que tenha
vigido o presente Termo de Convênio e beneficiando-se das vantagens somente em
relação ao tempo em que participaram do acordo, inclusive aos estagiários, no que
SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL
couber.
PROCESSO: ^

UniFCVm

.

Dr D aniel Puertas

Assinado de forma digital por Dr
Daniel Puertas
Dados: 2022.02.03 12:21:30 -03'00'

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
Matricula
41.784-0
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

i pQQuf QE Cftxtas /

fls:■tfl

9.2 - Havendo atividades em andamento, por força de planos de estágios previamente
aprovados
e Ccobertos
por termos de compromissos específicos, não serão as mesmas
C en tro U n ive rsitá rio
id ad e Verde
UNIVERSITÁRIO aguardar-se
CIDADE VERDE a- UniFCV
prejudicadas, devendo, CENTRO
consequentemente,
conclusão dessas atividades
Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950, Sobreloja, Zona 07 - CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná para se proceder à rescisão do presente Termo
Brasilde Convênio.

PORTARIA N° 28 /SMSDC/2022

PUBUCADO EM BOLETIM OFICIAL

CLAÚSULA 10a - DO FORO
10.1 - Para dirimir quaisquer litígios, oriundos do Presente Termo de Convênio, que
não puderem ser resolvidos amigavelmente pelas partes, fica eleito o foro da comarca de
Maringá, Estado do Paraná, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total cumprimento
dos termos do presente instrumento, o qual, lido e achado conforme, foi lavrado em 2
(duas) vias de igual teor, devidamente assinadas pelas partes convenentes e duas
testemunhas abaixo qualificadas, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Alameda
James Franco,DE
C3- CAXIAS,
Jardim Primavera
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO
DE DUQUE
N° Q 1C
C I DE Q7 /CA/2H X
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ
no uso de suas atribuições íegais,
CNPJ 29.BS.328/0d0l-50Td: (21)2773-6329
supermtóisüeixiaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br
vvww. quqoedecaxras. ri.gov,br)

0
Considerando o inciso III, do art.2°, da Lei Municipal 3.133, de 01 de abril de 2021;
RESOLVE:

Art. 1o - DESIGNAR como Agente Autorizado Credenciado do Suprimento de Fundos
abaixo descriminado:
NOME:

A le x a n d re D ias Ferreira

CARGO:

D iretor A d m in istra tivo

MATRÍCULA:
CPF:

37.756-2

CÓDIGO DA
UNIDADE

Art.

044.292.607-37
SMS43

2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.

Dr Daniel Puertas

TESTEMUNHAS

CENTRO UNIVERSITÁRIO CIDADE V ER D E - UniFCV
Avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, 5950, Sobreloja, Zona 07 - CEP: 87020-035 - Maringá - Paraná -

Assinado de forma digital por Dr
Daniel Puertas
Dados: 2022.02.03 12:22:04 -0 3 W

DANIEL CARVALHO PUERTAS DE SOUZA
Secretário Municipal de Saúde
Matrícula 41.784-0
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Segunda-feira
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
07 de Fevereiro
de 2022
Secretaria Municipal de Saúde

Boletim Oficial
do Município

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE:

PARTES:

Termo de Reconhecimento de Dívida n° 23/2022, encartado às fls 67/69

BOLETIM nº 7101

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

ESPÉCIE:

Termo de Reconhecimento de Dívida n° 25/2022, encartado às fls 73/75

especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n°

especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n°

014/002223/2021.

014/002396/2021.

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

PARTES:

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A.
OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e
MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A.

OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de

R$ 195.727,98 (cento e noventa e cinco mil, setecentos e vinte e sete reais e

R$ 170.629,92 (Cento e setenta mil, seiscentos e vinte e nove reais e noventa

noventa e oito centavos) fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da

e dois centavos) fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A, referente a aquisição de insumos

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A, referente a aquisição de insumos

correlatos, no período de 30/08/2021 à 20/09/2021, em conformidade com as

correlatos, no período de 09/11/2021 à 02/12/2021, em conformidade com as

especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/2223/2021.

especificações constantes no Procedimento Administrativo n° 014/2396/2021.

DATA DE

DATA DE

ASSINATURA:

ASSINATURA:

Duque de Caxias (RJ), 07 de Fevereiro de 2022.

Duque de Caxias (RJ), 07 de Fevereiro de 2022.
Dr Daniel

Assinado de forma digital por Dr

Dr Daniel Puertas Daniel Puertas

CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ
CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329

'üBLfCADO EM BOI FTIM É!iib^üitendenciaexecutiva@ duquedecaxias.rj.gov.br
ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
www.duquedecaxias.ri.gov.br
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

ATOS
DO SECRETÁRIO MUNICIPAL
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ
DuoueDe
^ 3 Y ! 3 C
,
CNPJ29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL
EOitipyHntendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br
DIREITOS
HUMANOS
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especificado no Livro n° 001/2022/SMS, conforme procedimento administrativo n°

PARTES:

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera

P R E F E I T U R A

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
www.duquedecaxias.ri.gov.br
D£Q£/
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PORTARIA N° 011/SMASDH/2022

EXTRATO DE TERMO DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA

Termo de Reconhecimento de Dívida n° 24/2022, encartado às fls 70/72

D r D a n ie l Puertas
D a dos: 2022.02.07 12:49:06

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 41784-0

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera

A s s in a d o d e fo rm a d ig ita l p o r

Puertas
-0 3 W
Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 41784-0

Dados: 2022.02.07 12:50:08 -03'00'

ESPÉCIE:
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ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Secretaria Municipal de Saúde

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO
MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, no uso de suas atribuições legais,

014/002196/2021.

Considerando o inciso III, do art. 2o, da Lei Municipal 3.133, de 01 de abril de 2021;

Município de Duque de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e

RESOLVE:

MEDIPHACOS INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A.
OBJETO:

O presente TERMO tem por objeto a liquidação e o pagamento da importância de
R$ 347.125,00 (Trezentos e quarenta e sete mil e cento e vinte e cinco reais)
fica reconhecida a dívida pelo MUNICÍPIO em favor da MEDIPHACOS
INDÚSTRIAS MÉDICAS S/A, referente a aquisição de insumos correlatos, no
período de 29/10/2011 à 04/11/2021, em conformidade com as especificações
constantes no Procedimento Administrativo n° 014/2196/2021.

Art. I o - DESIGNAR como Agente Autorizado Credenciado do Suprimento de Fundos - CELULAR
CONSELHO TUTELAR abaixo descriminado:
NOME:
CARGO:
MATRÍCULA:
CPF:
CÓDIGO DA
UNIDADE

Mauro Jose Alves dos Santos
Supervisor
41043-8
096.597.087-69
SMASDH33

Art. 2o- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DATA DE

Duque de Caxias, 03 de fevereiro de 2022.

ASSINATURA:

-VÍÍ CÍUSdeMoraesGuimarães
deAssislénc» Social

Duque de Caxias (RJ), 07 de Fevereiro de 2022.

Mal. 3958Á7

MARCUS VINÍCIUS tí^JÜfeRÁEiSÁiUfíVI^RÃEí

Dr Daniel Puertas

Assinado de fo rm a d ig ita l p o r Dr
Daniel Puertas
Dados: 2022.02.07 12:51:11 -03'00'

Daniel Carvalho Puertas de Souza
Secretário Municipal de Saúde
Mat. 41784-0

Secretário Municipal de Asastêndua Social e DireitosTttmanos
de Duque/de Caxias
Mat. 39589-7

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

N# M0\

Alameda James Franco, 03- Jardim Primavera
CEP 25215-265Duque de Caxias/RJ
CNPJ 29.138.328/0001-50Tel: (21) 2773-6329
superintendenciaexecutiva@duquedecaxias.rj.gov.br
www.duQuedecaxias.ri.gov.br
P R £

De

DE 0}/Q3- /2053l-

Alameda Esmeralda, 206 - Jardim Primavera - CEP 25215260
Duque de Caxias/RJ - CNPJ 29.138.328/0001-50
Tel: (21) 2773-6200 - www.duquedecaxias.rj.gov.br

8
BOLETIM nº 7101

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

Segunda-feira
07 de Fevereiro de 2022

Boletim Oficial
do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

ERRATA DO EDITAL N° 01/2022, PUBLICADO NO BOLETIM OFICIAL N° 7099 de
02/ 02/ 2022.
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2022
O SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE
DUQUE DE CAXIAS, ESTADO DO RIO DE JANEIRO, no uso da atribuição legal que lhe
confere a Lei Orgânica do Município de Duque de Caxias em seu art. 53, inciso II.
RETIFICA:
Onde se lê:
5.5 P rote ção S o cia l Especial
A P rote ção S o cial E special de A lta C o m p le x id a d e irá contemplar neste termo de
colaboração 10 (dez) vagas para OSCs, conforme descritas no quadro abaixo, mediante
aprovação no presente edital.
Quantitativo
de OSCs

Limite Máximo de
Vagas de Usuários
por OSCs

Per capita

02

45

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau 1 de
dependência

02

45

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau II de
dependência

02

45

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau III de
dependência

02

45

R$ 159,75

Acolhimento e/ou Residência
Inclusiva para adultos de 18 a 59
anos, com eficiência física e
intelectual.

02

10

R$ 159,75

Serviços

Acolhimento de idosos: todos os
graus de dependência (1, II e III)

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL PARA CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO

Duque de C axias - RJ
2022

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
Tel.: (21)2672-6650
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
Tel.: (21) 2672-6650
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE

Leia-se:

DUQUE DE CAXIAS - RJ

5.5 P ro te ção S o cial Especial
A P rote ção S o cia l Especial de A lta C o m p le x id a d e irá contemplar neste termo de
colaboração 10 (dez) vagas para OSCs, conforme descritas no quadro abaixo, mediante
aprovação no presente edital.

Serviços

Acolhimento de idosos: todos os
graus de dependência (1, II e III)

Acolhimento de idosos: Grau 1 de
dependência
Acolhimento de idosos: Grau II de
dependência

Quantitativo
de OSCs

Limite Máximo de
Vagas de Usuários
por OSCs

Per capita

02

45

R$ 159,75

02

45

R$ 159,75

Edital de C ham a m ento P ú b lic o n° 01/2022

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE
DUQUE DE CAXIAS - RJ, com esteio na Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014,

45

02

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau III de
dependência

02

45

R$ 159,75

A c o l h i m e n t o e/o u R e s i d ê n c i a

02

10

R$ 159,75

Deliberação 277/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE-RJ,
torna público o presente Edital de Chamamento Público, visando à seleção de
organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração que tenha
por objeto a execução de projeto de atendimento aos indivíduos e das famílias usuárias
da Política de Assistência Social executadas pelas equipes técnicas da Secretaria
Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, nas condições devidamente
caracterizadas e especificadas neste edital.
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO

in c lu s iv a para a d u lto s de 18 a 59

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a
celebração de parceria com o Município de Duque de Caxias, por intermédio da

a n o s , c o m d e f ic iê n c ia f í s i c a e

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, por meio da formalização

in te le c tu a l.

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
Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.

civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e

MARCUS VIN
Secretário Municipal de Assistêrí

GUIMARAES
íiaLe Direitos Humanos de Duque de Caxias
lat. 39.589-7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

Deliberação TCE-RJ n.° 277/2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das
condições previstas neste Edital.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21) 2672-6650

Segunda-feira
07 de Fevereiro de 2022
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
__________SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

1.3. Poderão ser selecionadas mais de uma proposta, observada a ordem de

social;

classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de

sociocomunitários.

colaboração.

neste

sentido,

trabalha-se

a

reconstrução

dos

vínculos

familiares

e

2.2.2.2 Além disso, a proteção e a aquisição dos direitos sociais são eixos do trabalho

1.3.1 Serão selecionadas 15 (quinze) propostas, dividas entre 5 (cinco) da P rote ção
S ocia l B á sica e 10 (dez) da P ro te ção S o cial Especial de A lta C o m p le xid ad e.

com famílias e indivíduos que combatem os vários tipos de violação de direitos.
2.2.2.3 A proteção social especial, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social

1.3.2. Cada OSC poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta. Caso venha a apresentar

(SUAS) está tipificado como serviço socioassistencial e está classificado em dois níveis

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

de atuação; são eles: proteção social especial de média complexidade e proteção social

enviada para análise ou, na ausência da disponibilização deste, a última enviada.

especial de alta complexidade.

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

2.2.2.4 A Proteção Social Especial de Média Complexidade se aplica nas situações as

2.1. O Objeto é a celebração através do termo de colaboração de parceria com até 15
(quinze) OSCs, divido entre a P roteção S ocia l B ásica e P rote çã o S o cia l E sp ecial de
A lta C o m ple xid a d e, a concessão de apoio da administração pública municipal para a
execução de atividades que visem prestar os serviços previstos no edital, compreendendo
todos os cuidados relativos ao atendimento em condições de dignidade: ao acesso a um
espaço com padrões de qualidade quanto a; higiene, acessibilidade para pessoas com

quais os vínculos sociofamiliares estão abalados; porém preservados, apesar das
situações de violação de direitos. Alguns serviços que se destacam nesse nível de
abordagem são: Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI),
Abordagem Social, pessoas em situação de rua, Medida Sócio Educativa, Liberdade
Assistida para Adolescente, e Serviço de Proteção Social Especial para pessoa com
deficiência, Idosas e suas famílias.

deficiência, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; ao acesso a alimentação

2.2.2.5 A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, destina-se aos

em padrões nutricionais adequados e adaptados às necessidades específicas; acesso a

casos em que os vínculos familiares e comunitários estão rompidos e geram quadros de

serviços culturais, comunitários e de lazer, bem como os serviços necessários a

violência extrema, abandono, abuso sexual, maus-tratos, dentre outros.

construção do plano individual de atendimento visando a reinserção e fortalecimento
familiar e comunitário.

O atendimento será realizado por meio de equipe profissional

qualificada para garantir o acolhimento, a inclusão e promoção social com vistas a
reinserção e fortalecimento familiar e comunitário.

2.2.2.6 Alguns Serviços importantes desse nível de proteção são: acolhimento
institucional (casa-lar, abrigo institucional, Instituição de Longa Permanência para Idosos,
Casa de Passagem Adulto), família acolhedora e proteção em situação de calamidades.
2.2.2.7 A P rote ção S o cial Especial de A lta C o m p lexid a d e irá contemplar neste termo

2.2. Objetivos específicos da parceria:

de colaboração 10 (dez) vagas para OSCs, mediante aprovação no presente edital.

2.2.1 P ro te ção S o cial Básica
2.2.1.1 A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio
do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos trata-se
de um serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
Tel.: (21) 2672-6650
__________ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

3.

DA PARTICIPAÇÃO E IMPEDIMENTOS

3.1

Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim

consideradas aquelas definidas pelo art. 2o, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei n°
13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei n° 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
Tel.: (21) 2672-6650
__________ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009). Foi reordenado

a) Entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre

em 2013 por meio da Resolução CNAS n° 01/2013.

os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,

2.2.1.2 Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias

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

realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e

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

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

fundo patrimonial ou fundo de reserva;
2.2.1.3 O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação

b) As sociedades cooperativas previstas na Lei n° 9.867, de 10 de novembro de 1999;

de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com

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

vistas

alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e

ao

alcance

de

alternativas

emancipatórias

para

o

enfrentamento

das

vulnerabilidades sociais. O Programa possui 03 eixos a saber: a) convivência social; b)

renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou

direito de ser; c) participação. O mesmo deve ser ofertado de modo a garantir as

capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para

seguranças de acolhida e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o

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

desenvolvimento da autonomia dos usuários.

c) As organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse

2.2.1.4

Dentre

os

objetivos

gerais

do

SERVIÇO

DE

CONVIVÊNCIA

E

FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, destacamos:
a) Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de
risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.
3.2 Em consonância com os princípios da publicidade e de isonomia, poderão participar
desta seleção, somente as Organizações da Sociedade Civil que atendam os seguintes
requisitos:

b) Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e

a) Constituídas comprovadamente há mais de 2 (dois) anos, devidamente registradas

idosos, em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência

junto ao Conselho Municipal de Assistência Social;

familiar e comunitária; e

b) Que tenham previsto em seus Estatutos objetivos sociais que se coadunem ao objeto

c) Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e

deste Edital;

de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.

c) Que não esteja em mora com a prestação de contas de recursos recebidos, bem como

2.2.1.5 A Proteção Social Básica irá contemplar neste termo de colaboração 5 (cinco)
vagas para as OSCs que executarem o S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia e F o rta le c im e n to de
V ín c u lo s , acima mencionado e mediante aprovação no presente edital.

não tenham sido declaradas inidôneas pela Administração Pública ou punidas com
suspensão do direito de firmar parcerias ou ajustes com órgãos públicos.
d) Estar ou ter serviço, programa ou projeto inscrito no Conselho Municipal de Assistência
Social de Duque de Caxias - RJ; e
e) Declarar, conforme modelo constante no Anexo II - Declaração de Ciência e

2.2.2 P rote ção S o cia l E special

Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus
2.2.2.1 A Proteção Social Especial configura-se por um conjunto de programas, serviços e

anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das

projetos que objetivam avaliar as situações de conflitos que provocam risco pessoal e/ou

informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21) 2672-6650

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21) 2672-6650
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PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
__________SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

3.3 O Edital estará disponível no site Oficial da Prefeitura de Duque de Caxias, com todos

cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da

os seus anexos.

Lei n° 13.019, de 2014);

3.4 Quaisquer esclarecimentos ou informações relativas a esta seleção serão prestados
mediante solicitação por escrita, endereçada a Comissão de Seleção, formulada até 10
(dez) dias corridos antes, da data prevista para abertura dos envelopes, no endereço Av.
Brigadeiro Lima e Silva, n° 1618 - Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ,
CEP: 25071-182, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, de
segunda a sexta-feira, no horário de expediente em vigor (09h a 16h). Os esclarecimentos
serão prestados pela Comissão no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos.

k) 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, conforme Anexo III - Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34,
caput, incisos V e VI, da Lei n° 13.019, de 2014);
l)

Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de

documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput,
inciso VII, da Lei n° 13.019, de 2014); e

3.5 Qualquer pessoa pode pedir a impugnação deste edital em até 5 (cinco) dias corridos

m) Atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se

da data-limite para envio das propostas, por petição dirigida à Comissão de Seleção no

tratar de sociedade cooperativa (art. 2o, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3°, Lei n° 13.019, de

endereço descrito acima. As respostas as impugnações caberão a Comissão no prazo

2014).

máximo de até 3 (três) dias corridos.
3.6 Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:

3.7

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

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a

a) Não possuir pendências relacionadas a prestação de contas de convênios ou similares
anteriores perante a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, bem
como qualquer órgão da Administração Direta ou Indireta do Município de Duque de
Caxias;
b) 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, caput, inciso III, da Lei n°
13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2o e 3o, Lei n° 13.019, de 2014);
c) 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 n° 13.019, de 2014, e
cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33, caput,
inciso III, Lei n° 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações
religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2o e 3o, Lei n° 13.019, de 2014);
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d) Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente,

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei n° 13.019, de 2014);
b) Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39,
caput, inciso II, da Lei n° 13.019, de 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, caput,
inciso III e §§ 5o e 6o, da Lei n° 13.019, de 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, caput, inciso IV, da Lei n° 13.019, de 2014);
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e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de

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

participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com

Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei n° 13.019, de 2014);

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

e) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 02 (dois) anos

sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014, ou com a sanção

de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela

prevista no inciso III do art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei

Secretaria da Receita Municipal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa

n° 13.019, de 2014);

Jurídica - CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei n° 13.019, de 2014);

f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou

f) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos

natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento

últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei n° 13.019, de 2014); e

da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido

Lei n° 13.019, de 2014;

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

g) Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da

da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas respeitando-se as normas de

responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função

acessibilidade para pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida ou idosos

de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável

ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a

por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III

ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo II -

do art. 12 da Lei n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei n°

Declaração sobre

13.019, de 2014).

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 adequação de espaço físico para o
cumprimento do objeto da parceria (art. 33, cap ut, inciso V, alínea “c” e §5°, da Lei n°
13.019, de 2014);
h) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e
o cumprimento das metas estabelecidas. Não será necessária a demonstração de

3.8 Quem celebrou termo de colaboração, por intermédio do chamamento público n°
01/2020 e 02/2020, estarão impedidos de participar desta nova seleção, uma vez que, o
presente chamamento tem como objetivo suprir as vagas não contempladas nos
respectivos chamamentos públicos.
4. VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a aquisição
de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para

4.1 A vigência será pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se a contar da assinatura do

o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5°, da Lei n°

termo de colaboração.

13.019, de 2014);
i) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições,
de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. art. 34, caput, inciso II, da Lei n° 13.019, de
2014;

4.2 A Administração Pública Municipal, poderá prorrogar o termo de colaboração por
quantas vezes julgar necessário, devendo justificar as prorrogações.
5. DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO

j) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade

5.1 O termo de colaboração terá como valor de per capita para Proteção Social Básica a
importância de R$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) por usuário
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h) Cópia do Empenho.
5.9 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados de acordo com o cronograma
financeiro.

5.2 O pagamento será realizado de acordo com o cronograma de pagamento e o primeiro
repasse será de 02 (duas) parcelas, para posterior prestação de contas, e as demais
parcelas somente serão liberadas após a apresentação do relatório de atividades
executadas acompanhada dos demais documentos.

5.10 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 ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo

5.3 As demais parcelas serão liberadas mês a mês, totalizando 12 (doze) parcelas ao final
do termo.

grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
5.11 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos,
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas,

5.4 P rote ção s o c ia l básica
O número de atendimento referente ao serviço acima mencionado, será no máximo de
100 (cem) usuários por OSCs, tendo como valor de per capita o montante de R$ 4.792,00
(quatro mil setecentos e noventa e dois centavos).
S e rv iç o s

ou extinção da parceria.
5.12. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade

Q u a n tita tiv o
de OSCs

L i m i t e M á x im o
de Vagas de
U s u á r io s p o r
OSCs

Pe r c a p ita

02

100

R$ 47,92

02

100

R$ 47,92

S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia
(c ria n ç a s de 06 a 11
a n o s e 11 meses)
S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia
(a d o le s c e n te de 12 a 17
a n o s e 11 meses)
S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia
para Id o s o s a p a r tir de
60 anos

serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão

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.

R$ 47,92

100

01

orçamentária e financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a

6.

COMISSÃO DE SELEÇÃO

6.1

A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o

presente chamamento público, a ser constituída na forma de Portaria, previamente à
etapa de avaliação das propostas.
6.2

5.5 P ro te çã o S o cia l Especial

Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha

participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como

A P rote ção S o cia l E special de A lta C o m p le x id a d e irá contemplar neste termo de

associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do

colaboração 10 (dez) vagas para OSCs, conforme descritas no quadro abaixo, mediante

chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de

aprovação no presente edital.

interesse, nos termos da Lei n° 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2o e 3o, da Lei
n° 13.019, de 2014).
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Serviços

Quantitativo
de O SCs

Limite Máximo de
Vagas de Usuários
por O SCs

Per capita

02

45

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau 1 de
dependência

02

45

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau II de
dependência

02

45

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: Grau III de
dependência

02

45

R$ 159,75

Acolhimento
e/ou Residência
Inclusiva para adultos de 18 a 59
anos, com eficiência física e
intelectual.

02

10

R$ 159,75

Acolhimento de idosos: todos os
graus de dependência (1, II e III)
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6.3 A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à
do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1o a 3o, da Lei
n° 13.019, de 2014).
6.4 Para

subsidiar seus trabalhos,

a Comissão

de Seleção

poderá

solicitar

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.

5.6 O pagamento será efetuado por intermédio de ordem bancaria após a comprovação
de sua conformidade obedecendo o cronograma de desembolso que integra o termo de
colaboração.
5.7 A OSC deverá abrir conta bancária específica, em banco indicado pelo PARCEIRO
PÚBLICO, para execução financeira deste Termo de Colaboração.

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

das

informações

e documentos apresentados

observados os princípios que regem a Administração Pública e de forma especial os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7.

DA FASE DE SELEÇÃO

7.1. A fa se de s ele ção o b se rva rá as s e g u in te s etapas:
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

P ra z o s

1

Publicação do Edital de Chamamento

27/01/2022

2

Sessão para apresentação das propostas

09/03/2022 às 10h no

pelas OSCS

auditório da Sede da

Público. Art. 26, da Lei 13.019/14

5.8 Após a assinatura do Termo a OSC vai requerer o pagamento até o 5 (quinto) dia útil
do mês corrente e anexar os seguintes documentos:
a) Ofício de Solicitação de Pagamento;
b) Cópia do Termo;
c) Relatório de Atividade discriminando de forma detalhada o que foi/será realizado,

SMASDH
3

e) Certidão de Regularidade do FGTS atualizada;

Período de avaliação das propostas pela

5

1 (um) dia após a etapa 3

Divulgação do resultado preliminar.
Interposição

de

recursos

contra

o

seguinte a etapa 4
6

Interposição de contrarrazões

5 (cinco) dias contadas a
partir do 1o dia útil
seguinte a etapa 5

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; e
Tel.: (21) 2672-6650

5 (cinco) dias contadas a
partir do 1o dia útil

resultado preliminar.

f) Certidão de Regularidade com a Fazenda Pública Federal - CND;
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Até 10 (dez) dias após a
etapa 2

Comissão de Seleção.
4

referente ao período da solicitação de pagamento;
d) Relação nominal dos atendidos;

pelas entidades

concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser
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XIV-

a regularidade na prestação de contas;
XV-

Publicação do resultado definitivo da fase
de seleção, com divulgação das decisões

etapa 7

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a
celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei n° 13.019, de 2014) e a não ocorrência de
impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei n° 13.019, de 2014) é posterior
à etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s)
selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei n° 13.019, de 2014.

Balanço Financeiro e Patrimonial referente aos exercícios fiscais em vigor,
devidamente assinado por Contabilista registrado no CRC;

Até 5 (cinco) dias após a

recursais proferidas (se houver).

Declaração emitida pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos
Humanos, através do setor financeiro informando a existência de termo em vigor e

do 1o dia útil seguinte a
etapa 6

8
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XVI-

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

XVII- Comprovar experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria
ou de natureza semelhante, através de atestado de capacidade técnica;
XVIII- Declaração de Ciência e Concordância;
XIX-

Relação nominal dos dirigentes;

XX-

Declaração de Comprovação de endereço;

XXI-

Declaração de Não Impedimento;

7.2.1. Na proposta deverá ser indicado o prazo de validade, não inferior a 90 (noventa)

XXII- Declaração de capacidade técnica e operacional;

dias

XXIII- Declaração dos dirigentes;

7.3. Etapa 1: P u b lic a ç ã o d o Ed ital de C ham a m en to P ú b lico .
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico do Município de
Duque de Caxias - RJ na internet em página do Município, com prazo mínimo de 30
(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de divulgação do Edital.
7.4. Etapa 2: Sessão para a p re s e n ta ç ã o da s p ro p o s ta s pelas OSCS.
7.4.1. Diante da inexistência de plataforma eletrônica disponível para apresentação das
propostas, as OSCs deverão apresentar a proposta e os documentos na sessão a ser
realizada no seguinte endereço Avenida Brigadeiro Lima e Silva, n° 1618, 2o andar,
(Auditório), 25 de Agosto, Duque de Caxias, RJ, em dois envelopes lacrados da seguinte
forma:

XXIV- Declaração dos dirigentes;
XXV- Declaração do dirigente;
XXVI- Declaração de abertura de conta corrente especifica; e
XXVII- Declaração do Contador.
7.4.3. P ro p o s ta - Plano de T ra b a lh o - E n velop e 2:
7.4.3.1 A proposta deverá ser apresentada em uma única via impressa, tendo todas as
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo
representante legal da OSC proponente, dentro de envelope lacrado e com a descrição
mencionada acima.
7.4.3.2. Após a abertura da sessão (prazo limite para apresentação das propostas),
nenhuma outra será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos

• ENVELOPE “ A ” - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
PROCESSO SELETIVO N° 01/2021
NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO
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que não forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal.
7.4.3.3. Cada OSC poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta. Caso venha a
apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última
proposta enviada para análise ou, na ausência da disponibilização deste, a última
enviada.
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7.4.3.4. As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações:
• ENVELOPE “ B ” - PROPOSTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

a) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto
proposto;

PROCESSO SELETIVO N° 01/2022

b) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que

NOME COMPLETO E ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO

aferirão o cumprimento das metas;

7.4.2 D o c u m e n to s para h a b ilita ç ã o no p ro c e s s o de s e le çã o de p r o p o s ta s :
E n velop e 1:
I-

Estatuto Social, com as alterações existentes ou consolidadas, devidamente
registrado no órgão próprio;

II-

Ata da Assembléia aprovando as alterações estatutárias, caso tenham ocorrido,
devidamente registrada no órgão próprio;

III-

c) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas pelo período
de 12 (doze) meses, referente a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO.
7.4.3.5 O Plano de Trabalho elaborado pela OSC deverá conter no mínimo 06 (seis) e no
máximo 10 (dez) folhas. O não atendimento da exigência implicará em eliminação do
processo seletivo.
7.5.

Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.

Ata de eleição da atual Diretoria, se for o caso, devidamente averbada em Cartório;

IV-

Identidade, CPF e comprovante de residência do representante legal;

7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção

V-

Comprovante de Situação Cadastral - CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas

analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento

Judicial - Receita Municipal;

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

Prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver,

independência técnica para exercer seu julgamento.

VI-

relativo ao domicilio ou sede do Proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do convênio;
VII-

Alvará de licença para estabelecimento e funcionamento regular;

VIII-

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União (RFB/PGFN);

7.5.2. A Comissão de Seleção irá analisar as propostas no prazo estabelecido 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 48 (quarenta e oito) horas.

IX-

Certidão de Regularidade de Tributos Estaduais (SEFAZ);

7.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento

X-

Certidão de Regularidade de Tributo Municipal (ISS, IPTU e demais tributos

estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo do Edital.

municipais) do domicilio ou sede do Proponente;
XI-

Certificado de Regularidade do FGTS;

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

XII-

Certidão de Regularidade da Dívida Ativa do Município, do domicilio ou sede do

julgamento apresentados no quadro a seguir:

XIII-

Certificado ou Comprovante de Inscrição no Conselho Municipal de Assistência

Proponente;
Social - CMAS, acompanhado do certificado de regularidade anual vigente;

C r ité rio s de

M e to d o lo g ia de Pontua ção

J u lg a m e n to

Pontuação
Máxima por
Item
4,0
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7.5.9 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com

- Grau Satisfatório de atendimento (Até 4,0

ações a serem executadas, pontos)

base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de

objetivos a serem

igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente,

- Grau insatisfatório de atendimento (Até 2,0

atingidos, indicadores que pontos)

nos critérios de julgamento (B) e (C). Caso essas regras não solucionem o empate, será

aferirão o cumprimento dos

considerada vencedora a entidade mais distante dos equipamentos da Secretaria

objetivos e cronograma

Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias, relacionados a

para a execução das ações OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério

esses serviços, e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.

(12 meses) - plano de

implica eliminação da proposta.

7.6 Etapa 4: D ivu lg a çã o do re s u lta d o p re lim in a r. A administração pública divulgará o

trabalho

resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial do Município de
Duque de Caxias, iniciando-se o prazo para recurso.

(B) Adequação da proposta - Grau Satisfatório de atendimento (Até 3,0
aos objetivos da política, do pontos)

7.7. Etapa 5: In te rp o s iç ã o de r e c u rs o s c o n tra o re s u lta d o p re lim in a r. Haverá fase

plano, do programa ou da - Grau insatisfatório de atendimento (Até 1,5
ação em que se insere a

pontos)

recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.

3,0

parceria.

7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão

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

apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, contado da

implica a eliminação da proposta, por força do

publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei

c a p u t do art. 27 da Lei n° 13.019, de 2014.

n° 9.784, de 1999). Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.
7.7.2. Os recursos serão apresentados por meio físico perante a Comissão de Seleção,
situado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 1618, 3o andar, 25 de Agosto, Duque de

(C) Capacidade técnicooperacional da instituição

- 3 (três)

proponente, por meio de

comprobatório da experiência

experiência comprovada,

pontos)

através de portfolios,

2

Caxias, RJ.

ou mais atestados ou documento

(dois)

atestados

ou

- (Até 3,0
documento

atestado de capacidade

comprobatório da experiência - (Até 2 pontos)

técnica ou projetos

- 1(um) atestado ou documento comprobatório

7.7.3. É assegurado

aos

participantes

obter cópia

dos

elementos

dos

autos

indispensáveis à defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando

3,0

somente com os devidos custos.
7.8. Etapa 6: Análise dos recursos e contrarrazões pela Comissão de Seleção.

relacionados ao objeto da da experiência - (Até 1 ponto)
7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.

parceria ou de natureza
semelhante.

7.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção julgará no prazo de até 5 (cinco) dias

P o ntua ção Máxima G lobal

10,0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

PREFEITURA MUNICIPAL
DE DUQUE DE CAXIAS
Tel.: (21) 2672-6650
__________ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

7.5.5 A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de
julgamento (C), acarretará a eliminação da proposta, a aplicação de sanção administrativa
contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes,
inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
7.5.6 O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao
critério de julgamento (C), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua
duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados,
dentre outras informações que julgar 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.
7.5.7 Serão eliminadas aquelas propostas:

corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, indicando as
informações necessárias quanto a decisão final.
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7.8.3. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.9.

Etapa 7: publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação das

decisões recursais proferidas (se houver).
7.9.1 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, deverá ser homologado e divulgado, no sítio eletrônico as decisões recursais
proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção.
7.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6°,
da Lei n° 13.019, de 2014).
7.9.3. 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

a) Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;

administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la

b) Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A) e (B) ou ainda que não

para iniciar o processo de celebração.

contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da
parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas,
as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os
prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global

8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento
de parceria:

proposto;
c) Que estejam em desacordo com o Edital; e

ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

d) Com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliada pela Comissão de

1

Termo de Homologação e Adjudicação

Seleção à luz da estimativa realizada. E de eventuais diligências complementares, que

2

Confecção de Empenho

ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento

3

Formalização do termo junto a Procuradoria Geral do Munícipio

disponível.

4

Publicação do extrato do termo no Boletim Oficial.

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

8.2.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências

com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média

impostas pela legislação regente, incluindo a emissão do parecer técnico pela secretaria

aritmética das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em

municipal de controle interno e a Procuradoria Geral do Município e de prévia dotação

relação a cada um dos critérios de julgamento.

orçamentária para execução da parceria.
8.2.2. A aprovação da OSC não gerará direito à celebração da parceria.
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8.2.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de

No caso de inadimplemento das obrigações e responsabilidades ora assumidas pelas

celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar

partes pactuantes, inclusive relativas aos recursos financeiros, as mesmas estarão

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

sujeitas as seguintes penalidades:

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

11 - SANÇÕES

8.2.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de
dirigentes, quando houver.
9.

11.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto deste TERMO, do Plano de Trabalho, bem
como por execução da parceria em desacordo, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções:

PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

a) Advertência;

9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente

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

Edital são provenientes do Fundo Municipal de Assistência.

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da

9.2. Os todos os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital
são provenientes do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA:

administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;
c)

Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a

17.91.08.244.0014.2.344 - 3.3.90.39.02 - FT 109 - PSB - R e c u rs o E sta d u a l

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos

17.91.08.244.0015.2.452 - 3.3.90.39.02 - FT 109 - PSE - R e c u rs o E sta d u a l

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso (b).

9.3. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que

Parágrafo Primeiro: Compete ao Gestor da Parceria decidir pela aplicação de penalidade

guardará consonância com as metas da parceria.

no caso de advertência.

10. PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Parágrafo Segundo: As sanções estabelecidas nos incisos b, e c são de competência

10.1 A OSC deverá apresentar ao MUNICÍPIO a Prestação de Contas da aplicação dos

exclusiva do Secretário Municipal de Assistência Social, com base na manifestação do

recursos decorrentes de repasses financeiros, na forma constante da Deliberação n°
277/2017 do TCE/RJ, em até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência do TERMO
DE COLABORAÇÃO

Gestor(a), bem como da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
Parágrafo Terceiro: A organização da sociedade civil será notificada sobre a anotação da
infração e terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, contados da data do

10.1.1 A Prestação de Contas deverá ser instruída com os documentos exigidos na forma
do art. 66 da Lei n° 13019/2014 e a Deliberação acima mencionada.

recebimento da notificação sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipótese
prevista no item (c) do caput.
11.2 Além das sanções previstas no item anterior, a SMASDH poderá aplicar as seguintes
penalidades, cumulativas e/ou progressivamente, obedecida a proporcionalidade:
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10.1.2 Além dos documentos exigidos pela norma, outros documentos poderão ser
solicitados para a demonstração da aplicação dos recursos decorrentes dos repasses
financeiros.
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a) Suspensão do repasse mensal;
b) Quando for aplicada a pena de suspensão do repasse mensal, a liberação do mesmo
será feita após a correção das irregularidades apontadas ou da aceitação formal da

10.1.3 A OSC deverá manter arquivados os documentos originais comprobatórios da

proposta de correção, com prazos determinados;

execução do TERMO DE COLABORAÇÃO pelo prazo de, no mínimo, 5 (cinco) anos a

c) Rescisão da Parceria; e

contar do encerramento da parceria.

d) As notificações bem como as sanções e penalidades resultantes aplicadas à OSC

10.1.4 A Prestação de Contas será analisada e avaliada pelo gestor, que emitirá parecer
técnico quanto à execução física e financeira do TERMO DE COLABORAÇÃO, sendo

serão publicizadas no Boletim Oficial.
11.3 OSC terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, no caso de

posteriormente verificada pela Controladoria Geral do Município, a quem caberá emitir

notificação baseada no item A e 10 (dez) dias úteis para as baseadas nos itens B e C,

relatório de auditoria.

contados a partir da notificação.

10.1.5 Caso alguma irregularidade seja constatada, a OSC deverá ser notificado para

11.4 A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à

apresentação dos esclarecimentos necessários, no prazo máximo de 15 (quinze) dias

apuração da infração.

corridos.

12. DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1.6 Findo o prazo máximo de 15 (quinze) dias para saneamento das irregularidades
mencionadas no parágrafo anterior, sendo exauridas todas as providências necessárias
para a regularização da pendência apontada ou reparação do dano, a Prestação de
Contas não será aprovada e o MUNICÍPIO notificará a OSC para apresentação da defesa
para a rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO, adotará as medidas para a instauração
da Tomada de Contas, dando ciência aos órgãos de controle interno.
10.1.7 Caso a Prestação de Contas não seja encaminhada no prazo estabelecido no

caput deste artigo, o MUNICÍPIO fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua
apresentação ou para o recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da aplicação
no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na
forma da lei.

12.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial, com prazo
mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data da
divulgação do Edital.
12.2 Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 5
(cinco) dias da data-limite para envio das propostas, por requerimento protocolada no
endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às impugnações caberá à
Comissão. As respostas as impugnações caberá a Comissão no prazo máximo de até 3
(três) dias.
12.2.1 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste
Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10

10.1.8 Se ao término do prazo a OSC não apresentar a Prestação de Contas, nem
devolver os recursos, o MUNICÍPIO registrará a inadimplência por omissão do dever de
prestar contas e comunicará o fato aos órgãos competentes a que estiver vinculado, para
fins de instauração de tomada de contas e adoção de outras medidas para reparação do
dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária dos agentes públicos.
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(dias) dias da data-limite para envio da proposta, exclusivamente por meio de
requerimento protocolado no Setor de Convênios. Os esclarecimentos serão prestados
pela Comissão no prazo máximo de 5 (cinco) dias.
12.2.2 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos
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previstos no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão

Anexo - 1

juntados nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para

P r o je to B á s ic o

consulta por qualquer interessado.
12.2.3 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.

PREÂMBULO
A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos torna público a realização
de Chamamento Público, com fundamento no Marco Regulatório das Organizações da

12.3 A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos resolverá os casos

Sociedade Civil, Lei 13.019 de 31 de julho de 2014, ementa com redação dada pela Lei

omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições

13.024, de 14 dezembro 2015, no seu Art. 30 Inciso VI. Para selecionar PROJETO de

legais e os princípios que regem a administração pública.

Organização da Sociedade Civil sem fins Lucrativos, para celebrar TERMO DE
COLABORAÇÃO, observadas as condições estabelecidas, constantes neste projeto

12.4 A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou

básico.

anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.

JUSTIFICATIVA

12.5 O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações

A cidade de Duque de Caxias está localizada na Região Metropolitana do Rio de Janeiro

prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A

com área de 467,319 Km2, com população é estimada em 855.048 habitantes no último

falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele

censo, com densidade demográfica de 1.966,5 hab/km2. A proporção de pessoas ocupadas

contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das

em relação à população total era de 18.0%, em comparação com cidades de todo o país

sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes,

fica 1631° posição entre os 5570 municípios brasileiros. O Censo 2010 registrou que o

inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a

índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,711, Percentual da população

descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá

com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário mínimo de 37,8%.

dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de
que trata o art. 73 da Lei n° 13.019, de 2014.

Em Duque de Caxias não há espaços públicos suficiente para servir aos usuários e mesmo

12.6 A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.

se houvesse, uma dezenas destes não seriam suficientes para atender a demanda, sem
levar em consideração o dispêndio de recursos públicos para implantação e manutenção
dos referidos espaços.

12.7 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras
inteira

É de boa valia demonstrar a relação custo x benefício, e por consequência, a flagrante

responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio

economicidade quanto ao firmamento de convênio com a entidade supra, visto que a

despesas

correlatas à participação

no Chamamento

Público

serão

de

municipalidade, como já dito anteriormente, custeia parte das despesas da entidade em

ou indenização por parte da administração pública.

comento, e não a sua totalidade.
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Quanto aos valores repassados e aos serviços prestados pela instituição, evidencia-se a
economia feita pela administração pública no momento em que 100 (cem) usuários serão

Anexo I - Projeto Básico;

atendidos por uma OSC que realizam serviços referente a Proteção Social Básica por um

Anexo II - Declaração de Ciência e Concordância;

valor de R$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) per capta - mês, ou

Anexo III - Relação Nominal dos Dirigentes;

seja, um custo aproximado de R$ 1,60 (um real e sessenta centavos) por dia.

Anexo IV - Declaração de Comprovação de endereço;
Anexo V - Declaração de Não Impedimento;

A OSC que estar serviço de acolhimento de criança de 0 a 04 anos de idade será repassado

Anexo VI - Declaração de capacidade técnica e operacional;

o valor de R$ 159,75 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) per capta

Anexo VII - Declaração dos dirigentes;

- mês, ou seja, um custo de R$ 7,99 (sete reais e noventa e nove centavos) por dia, para

Anexo VIII - Declaração dos dirigentes;

atendimento de 20 (vinte) usuários.

Anexo IX - Declaração do dirigente;
Anexo X- Declaração de abertura de conta corrente especifica;

O serviço de acolhimento de idosos ou pessoas com deficiência será repassado o valor de

Anexo XI - Declaração do Contador;

R$ 159,75 (cento e cinquenta e nove reais e setenta e cinco centavos) per capta - mês, ou

Anexo XII - Modelo de plano de trabalho; e

seja, um custo de R$ 2,90 (dois reais e noventa centavos), por dia para atendimento de até

Anexo XII - Minuta do Termo de Colaboração.

45 (quarenta e cinco) usuários.
Duque de Caxias, 02 de fevereiro de 2022.
á

MARCUS VINIC,
Secretário Municipal de Assistêncí

Nesse diapasão, importante demonstrar o IDH (índice de Desenvolvimento Humano) do
município de Duque de Caxias, que presta fundamentação suficiente para o custeio, ao

ES GUIMARÃES
itos Humanos de Duque de Caxias

menos parcial, da entidade em epígrafe.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDH-M) de Duque de Caxias/RJ: 0,753
Média do IDH-M em Rio de Janeiro: 0,711
Média do IDH-M no BRASIL: 0,711

Colocação no ranking Estadual:
49° (em 92 municípios)
Colocação no ranking Nacional: 1574°
(em 5.507 municípios)

Fonte: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/duque-de-caxias/pesquisa/37/30255?tipo=ranking

PUBLICADO EM BOLETIM OFICIAL

Como se vê, o índice de Desenvolvimento Humano do Município de Duque de Caxias

No

encontra-se em 49° lugar no estado, índice mediano considerando os demais municípios

DE SàJSÈJ

fluminenses, mas muito aquém daquilo que se espera de um município com o 521° maior
PIB do país, sendo a 23° maior do estado. (IBGE - 2010).
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Ademais, o índice de pobreza do município de Duque de Caxias encontra-se em 53,53%,

programas deverão incluir as pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo

conforme dados do IBGE, índice bastante significativo para um município de quase 01

a inseri-las nas diversas ações ofertadas.

milhão de habitantes.
A Proteção Social Especial é responsável pelos indivíduos em extrema vulnerabilidade
Como se vê, não obstante os esforços da administração pública municipal no sentido de

social e pelos Serviços de Acolhimento Institucional destinados à proteção integral de

promover o desenvolvimento sustentável da cidade e a implementação de políticas públicas

famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados. Atende famílias

que visam o fomento aos necessitados, há muito ainda do que se fazer no aspecto social.

e indivíduos em situação de risco pessoal e social decorrentes da exposição a situações de
extrema vulnerabilidade, tais como: abandono, violência física, psíquica e/ou sexual,

Não restando dúvidas da importância de celebrar parceria com OSC para auxiliar na

situação de rua, trabalho infantil, entre outras que caracterizam o fenômeno da exclusão

execução de serviços socioassistencial, inestimáveis préstimos de amparo, considerando

social, visando à superação das situações de vulnerabilidade e risco identificadas e a

ainda, o custo a ser dispendido.

inserção em serviços da política de assistência social prestados nas unidades de média e
alta complexidade da rede de serviços governamental e não governamental, em articulação

Isto posto, a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, não possui

com o Sistema de Garantia de Direitos.

equipamentos suficientes para atender as inúmeras demandas existentes no município,
sejam referentes aos Serviços de Proteção Social Básica ou Especial.

Com o advento do Plano Brasil sem Miséria, o caráter multidimensional da pobreza

As Ações de Proteção Social são executadas na perspectiva da garantia de inclusão a

de renda, mas também a ausência de acesso a serviços públicos, condições de moradia

todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de

precária, indisponibilidade de inclusão produtiva, entre outros.

institucionalizou-se nos serviços, logo a pobreza passa a ser tratada não apenas como falta

risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.
Os riscos e situações perigosas moralmente inaceitáveis aos quais tais indivíduos acabam
No qual, tais serviços prestados devem obedecer ao disposto na Resolução 109, de 11 de

sendo impostos merecem atenção diferenciada, isto posto, a parceria é imperiosa com o

novembro de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Tipificação

fito de alcançar a concretude da efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana.

Nacional de Serviços Socioassistenciais.
Destacam-se, também, as características físicas e a extensão do município que impõe
A Proteção Social Básica é responsável pela prevenção de situações de risco por meio do

maior detalhamento no planejamento e diversificados arranjos de ações para gerar mais

desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de vínculos familiares

agilidade, maior alcance e qualidade dos serviços à população.

e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da
pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços públicos ou fragilização

Assim sendo, se apresenta oportuna e importante a celebração de Termo de Colaboração,

de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre

atendendo os ritos legais, de parceria entre a Administração Pública Municipal e

outras). Prevê ainda o desenvolvimento de serviços, programas e projetos locais de

Organização da Sociedade Civil que apresente comprovada experiência e excelência

acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos, conforme identificação

técnica na execução dos Serviços Socioassistencial, contribuindo para a expansão em

da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços e programas deverão incluir as

territórios com maior dificuldade de mobilidade e maiores níveis de vulnerabilidades sociais.
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pessoas com deficiência e ser organizados em rede, de modo a inseri-las nas diversas

ATRIBUIÇÕES DO(A) GESTOR(A) E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO

ações ofertadas.
A execução dos serviços prestados, através das organizações da sociedade civil, estará
A P ro te çã o S o cia l Esp ecial tem por objetivo prestar serviços especializados a famílias e
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social por violação de direito
ou com direitos sociais violados, a exemplo das situações de abandono, negligência e maus

sob a orientação e fiscalização do Gestor(a), que será responsável pelo acompanhamento
da prestação de serviço, sem p re ju íz o das fu n ç õ e s da C o m is s ã o de M o n ito ra m e n to e
Fisca liza ção , devendo ter assegurado em suas atribuições:

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua,
deficiência e situação de dependência, entre outras situações. Neste contexto acompanhase no cenário nacional o crescimento do número de pessoas acima de 60 anos que,
segundo o IBGE até 2020 o número de pessoas acima de 60 será maior que o de crianças
acima de 5 anos.

a) Realizar reuniões de orientação técnica com Comissão de Monitoramento e Avaliação
e OSC;
b) Analisar os relatórios de atividades elaborados na execução dos serviços;
c) Acompanhar listagem de usuários atendidos, disponibilizada pela executora; e
d) Para os(as) gestores(as) das OSCs de Proteção Social Básica: monitorar as ações

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, não possui equipamentos
suficientes para atender as inúmeras demandas existentes no município, sejam referentes

referentes à execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV,
conforme orientado pelos 03 eixos. Eixo convivência social-(sete subeixos), Eixo direito de

aos Serviços de Proteção Social ou Especial.

ser-(nove subeixos) e Eixo participação-(três subeixos).

Os serviços prestados devem obedecer ao disposto na Resolução 109, de 11 de novembro

OBSERVAÇÕES

de 2009, do Conselho Nacional de Assistência Social, que aprova a Tipificação Nacional
de Serviços Socioassistenciais.
As Ações de Proteção Social são executadas na perspectiva da garantia de inclusão a
todos os cidadãos que encontram-se em situação de vulnerabilidade e/ou em situação de
risco, inserindo-os na rede de Proteção Social local.
O Departamento de Proteção Social Básica é responsável pela prevenção de situações de
risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e o fortalecimento de
vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população que vive em situação de
fragilidade decorrente da pobreza, ausência de renda, acesso precário ou nulo aos serviços
públicos ou fragilização de vínculos afetivos (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou
por deficiências, dentre outras). Prevê ainda o desenvolvimento de serviços, programas e
projetos locais de acolhimento, convivência e socialização de famílias e de indivíduos,
conforme identificação da situação de vulnerabilidade apresentada. Esses serviços e
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•

A Organização da Sociedade Civil, que for selecionada para execução do serviço,
após assinatura do Termo de Colaboração, deverá enviar, mensalmente, para a
SMASDH, relatório das atividades executadas no mês anterior, o qual será apreciado
pelo(a) Gestor(a) e Comissão de Monitoramento, no que tange às questões
qualitativas do objeto do referido Termo.

• Os termos de colaboração terão por objeto a parceria com até 15 (quinze) OSCs,
dividas entre a Prote ção S o cia l B á sica (05 OSCs) e P ro te çã o S o c ia l E sp ecial de
A lta C o m p le x id a d e (10 OSCs), referente a concessão de apoio da administração
pública municipal para a execução de atividades que visem prestar os serviços
previstos no edital, compreendendo todos os cuidados relativos ao atendimento em
condições de dignidade: ao acesso a um espaço com padrões de qualidade quanto
a; higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade, segurança e conforto; ao
acesso a alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados às
necessidades específicas; acesso a serviços culturais, comunitários e de lazer, bem
como os serviços necessários a construção do plano individual de atendimento
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
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visando a reinserção e fortalecimento familiar e comunitário. O atendimento será
realizado por meio de equipe profissional qualificada para garantir o acolhimento, a
inclusão e promoção social com vistas à reinserção social, fortalecimento familiar e
comunitário.
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SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO
DE VÍNCULOS - SISC
É uma ferramenta de gestão do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, criada pelo MDS, por meio do qual será realizado o acompanhamento e

Proteção Social Básica
APRESENTAÇÃO
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o fortalecimento de vínculos familiares
e comunitários. O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos trata-se de um
serviço da Proteção Social Básica do SUAS, regulamentado pela Tipificação Nacional de
Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS n° 109/2009). Foi reordenado em 2013 por
meio da Resolução CNAS n°01/2013.
Esse serviço é ofertado de forma complementar ao trabalho social com famílias realizado
por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e Serviço de
Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos (PAEFI).

monitoramento do serviço executado pelo município, trimestralmente, assim como
apuração dos atendimentos realizados, para fins de cálculo do cofinanciamento federal.
INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS
O responsável pela inserção e alteração de dados, no sistema SISC, será sempre o Gestor
Municipal, que o fará ATRAVÉS DE FICHAS DE INSCRIÇÃO (Modelo a ser fornecido pelos
Departamentos das Proteções Sociais: Básica e Especial), atualizados pelas Organizações
da Sociedade Civil - OSC, sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV. Desta forma, será indispensável manter atualizadas as informações, de maneira que
os registros correspondam à realidade da oferta no Município, no Estado e no âmbito
federal.
DADOS NECESSÁRIOS PARA INSERÇÃO DOS USUÁRIOS
Todos os usuários do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação de direitos

deverão ser reunidos em grupos, organizados por faixa etária, os quais deverão estar

e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com vistas ao

preferencialmente, referenciados em um CRAS do município e a vinculação do usuário ao

alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das vulnerabilidades sociais.

grupo será feito por meio do Número de Identificação Social - NIS.

O Programa possui 03 eixos a saber: a) convivência social; b) direito de ser; c) participação.
O mesmo deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida e de convívio

Esclarecemos que o representante responsável pela execução deste Serviço na OSC

familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da autonomia dos usuários.

deverá comparecer nas reuniões administrativas e pedagógicas, quando solicitado, para
recebimento de orientações técnicas dos Departamentos das Proteções Sociais: Básica e

Dentre os objetivos gerais do SCFV, destacamos:

Especial, (acho que é só Básica aqui) concernentes às normativas do SCFV.

• Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de

Os relatórios de atividades e de acompanhamento dos usuários, as fichas de frequência e

risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;

de identificação dos mesmos deverão ser entregues ao(a) Gestor(a) para emissão do
relatório e, posteriormente encaminhado ao DPSB para arquivamento, devendo à OSC
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• Prevenir a institucionalização e a segregação de crianças, adolescentes, jovens e idosos,

manter cópia em bom estado de conservação dos referidos documentos arquivados em

em especial, das pessoas com deficiência, assegurando o direito à convivência familiar e

suas dependências, pelo período de 5 (cinco) anos.

comunitária; e
• Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e de
lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades.
O BJETO

PUBLICO ALVO

'

*

r

-

O público atendido na execução deste serviço refere-se às seguintes faixas etárias:
• De 06 a 11 anos e 11 meses, de 12 a 17 anos e 11 meses e idosos a partir de 60 anos.

P re s ta r um S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia e F o rta le c im e n to de V ín c u lo s - SCFV de qualidade,

• Cabe ressaltar, que este Programa direciona a inclusão do público prioritário ao serviço,

com base na legislação vigente, especialmente, o Reordenamento firmado pela Resolução

conforme a Resolução CNAS n° 109/2009 e mencionados na Resolução CIT n° 01/2013. O

n.° 01/2013, da Comissão Intergestores Tripartite-CIT e Conselho Nacional de Assistência

público prioritário para o atendimento no SCFV refere-se a crianças e/ou adolescentes e/ou

Social - CNAS, tendo como foco principal a gestão descentralizada entre os entes e o

pessoas idosas nas seguintes situações:

respeito à diversidade das características de organização do trabalho para as faixas etárias

• Crianças e adolescentes encaminhados pelos serviços de Proteção Social Especial:

de 06 a 17 anos, e acima de 60 anos em cada território.

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI); Serviço de Proteção e Atendimento
Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI):

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO
a) Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário e o desenvolvimento de relações

•Trabalho infantil;

de afetividade e sociabilidade;

• Em situação de isolamento

b) Valorizar a cultura de famílias e comunidades locais pelo resgate de suas culturas e a

• Vivência de violência e/ou negligência;

promoção de vivências lúdicas;

• Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;

c)

• Em situação de acolhimento;

Desenvolver o sentimento de pertença e de identidade;

d) Promover a socialização e convivência;
e) Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares e
comunitários;
f)

Estimular a reinserção e permanência da criança e adolescente no sistema

• Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
• Egressos de medidas socioeducativas;
• Situação de abuso e/ou exploração sexual;
• Com medidas de proteção do ECA;

educacional;

• Crianças e adolescentes em situação de rua; e

g) Promover acesso aos serviços das demais políticas públicas, em especial serviços de

• Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

educação, saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território; e
h) Disponibilizar informações sobre direitos e participação, oportunizando o exercício de

Portanto, o público acima descrito, poderá ser contemplado pelas OSCs na execução do

cidadania.

SCFV.
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FORMA DE ACESSO
O acesso ao serviço deve ocorrer por encaminhamento do Centro de Referência de
Assistência Social - CRAS da região de abrangência da organização de sociedade civil,
por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede socioassistencial ou
encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do Sistema de Garantia de
Direitos.
As situações de atendimento ao PÚBLICO PRIORITÁRIO devem estar devidamente
justificadas por meio de documento técnico mencionado no § 2o, do art. 3o, da Resolução
CIT n° 01/2013 e na Resolução CNAS n° 01/2013.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

n)

O Serviço é realizado de forma contínua, ou seja, não está previsto férias para os

usuários.
o)

O acompanhamento do público prioritário no desenvolvimento do trabalho, será através

de registro no prontuário do usuário a ser elaborado conforme Resolução CIT n.° 01/2013
e Resolução CNAS n.° 01/2013, que deverá se manter arquivado na OSC durante o período
de 05 (cinco) anos, com o objetivo de resguardar o sigilo do usuário.
DO VALOR
O termo de colaboração terá como valor de per capita para Proteção Social Básica a
importância de R$ 47,92 (quarenta e sete reais e noventa e dois centavos) por usuário
atendido.

METODOLOGIA
A organização do funcionamento do serviço pode variar de acordo com a faixa etária e a
necessidade de participação dos usuários. A equipe de referência deve analisar
individualmente a necessidade e intensidade de participação do usuário no Serviço de

O número de atendimento referente ao serviço acima mencionado, será no máximo de 100
(cem) usuários por OSCs, tendo como valor de per capita o montante de R$ 4.792,00
(quatro mil setecentos e noventa e dois reais).

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV, devendo a oferta do referido Serviço

Esclarecemos que no número total de vagas utilizada pela OSC deve ser considerado 10%

ser continuada e ininterrupta.

(dez) para ser ocupado pelo público prioritário cuja especificação encontra-se na Resolução
CNAS n°109/2009) e na Resolução CNAS n° 1, de 21 de fevereiro de 2013.

Desta forma, o serviço deverá ser realizado em grupos, organizado a partir de percursos,
de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo com o seu ciclo

A P ro te çã o S o cia l B á sica irá contemplar neste termo de colaboração 10 (dez) vagas para

de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias de risco social.

OSCs, mediante aprovação no presente edital.

As Organizações de Sociedade Civil que se propõem a oferecer o Serviço de Convivência

S e rv iç o s

e Fortalecimento de Vínculos - SCFV devem adotar metodologias e processos de trabalho,
com as famílias e com demais órgãos, garantindo a integralidade no atendimento prestado.
Também será necessário a emissão de Relatório informando se houve ou não a realização
de atividades com os usuários, dentre elas, Atendimento por Equipe Técnica
multiprofissional, trabalho de fortalecimento de vínculos com as famílias, palestras
socioeducativas, oficinas, lazer, atividades lúdicas, atividades esportivas, dentre outras.
Com isso, as OSC deverão observar o seguinte conteúdo:
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a)

Construção do Plano de Atividades que deve orientar a proposta de funcionamento do

serviço observando as Orientações Técnicas do mesmo e do corpo técnico do
Departamento de Proteção Social Básica (DPSB);
b)

Realização de acolhida, recepção e escuta;

c)

Elaboração e manutenção de relatórios e/ou prontuários e estudos sociais;

d)

Encaminhamento das fichas de inscrição dos usuários do SCFV para o setor

responsável para alimentação do sistema de informação do programa SISC;
e)

Elaboração de relatórios mensais das alterações de entradas e saídas dos usuários do

serviço (efetivos e prioritários), para fins de registro no Sistema de Informações do Serviço
de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SISC;
f)

Atendimento e/ou acompanhamento sistemático das famílias, priorizando o sistema de

garantia de direitos;
g)

Realização de ações conjuntas visando o efetivo fortalecimento de vínculos;

h) Articulação, conforme o perfil do público efetivo e prioritário para encaminhamento dos

S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia
(c ria n ç a s de 06 a 11
a n o s e 11 meses)
S e rv iç o de C o n v iv ê n c ia
(a d o le s c e n te de 12 a 17
a n o s e 11 meses)
S e r v iç o de C o n v iv ê n c ia
para Id o s o s a p a r tir de
60 an os

Notificação da ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social;

j)

Conhecimento do território e mobilização para a cidadania;

k)

Cada grupo de SCVF será formado por no mínimo 5 (cinco) usuários e no máximo de

L i m i t e M á x im o
de Vagas de
U s u á rio s p o r
OSCs

P e r c a p ita

02

100

R$ 47,92

02

100

R$ 47,92

01

100

R$ 47,92
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INDICADORES (QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS) DE A V A L IA Ç A O

Para fins de monitoramento e avaliação do objeto da parceria, pela Administração Pública,
serão considerados os indicadores quantitativos e qualitativos.

Indicadores são

instrumentos capazes de medir o desempenho do projeto. Deve ser passível de aferição,
coerente com os objetivos estabelecidos, sensível à contribuição das principais ações e
apurável em tempo oportuno. O indicador permite, conforme o caso, mensurar a eficácia,
eficiência ou efetividade alcançada com a execução do projeto.
A partir dos impactos esperados, deve ser traçado um conjunto de indicadores qualitativos
e quantitativos e seus respectivos meios de verificação (fontes de verificação). Esses meios
de verificação são sempre de natureza documental e servem para indicar onde serão
encontradas as informações e dados que comprovem os indicadores. Os indicadores
devem permitir seu monitoramento a curto, médio e longo prazo.

serviços ofertados nas redes públicas e privadas.
i)

Q u a n tita tiv o
de OSCs

Proteção Social Especial
A P RE SEN TAÇÃO

30 (trinta) usuários;

A Proteção Social Especial configura-se por um conjunto de programas, serviços e projetos

l)

que objetivam avaliar as situações de conflitos que provocam risco pessoal e/ou social;

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, as atividades

deverão ser realizadas em dias úteis (2a à 6a feira), em turnos (manhã e tarde), com 12

neste sentido, trabalha-se a reconstrução dos vínculos familiares e sociocomunitários.

(doze) horas semanais, divididas em até 03 (três) encontros. Os horários para as atividades
serão compreendidos entre 08:00 e 17:00 horas.

Além disso, a proteção e a aquisição dos direitos sociais são eixos do trabalho com famílias

m) Detalhes para elaboração dos Relatórios de Atividades:

e indivíduos que combatem os vários tipos de violação de direitos.

- Data, local, horário, início e término;
- Temática trabalhada e metodologia;

A proteção social especial, na perspectiva do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)

- Objetivo da ação realizada;

está tipificada como serviço socioassistencial e está classificada em dois níveis de atuação;

- Lista de frequência e breve relato, se possível, com imagem;

são elas: proteção social especial de média complexidade e proteção social especial de

- Profissional responsável pela ação - mencionar inclusive se houve participação de

alta complexidade.

profissional convidado (que não seja integrante do seu corpo técnico);
- Público alvo; e

A Proteção Social Especial de Média Complexidade se aplica nas situações as quais os

- Avaliação da atividade realizada.

vínculos sociofamiliares estão abalados; porém preservados, apesar das situações de
violação de direitos. Alguns serviços que se destacam nesse nível de abordagem são:
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Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), Abordagem Social,

transversais, da Rede Intersetorial, acompanhando e monitorando os encaminhamentos

pessoas em situação de rua, Medida Socioeducativa Prestação de Serviço a Comunidade

realizados, assegurar o acompanhamento do usuário após o desligamento do serviço,

e Liberdade Assistida para Adolescente), e Serviço de Proteção Social Especial para

no mínimo seis (6) meses, quando houver, e demais atribuições definidas no âmbito da

pessoa com deficiência, idosas e suas famílias.

Tipificação Nacional de Serviços da Assistência Social, instituída pela Resolução CNAS
n°109/2009.

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade, por sua vez, destina-se aos casos em
que os vínculos familiares e comunitários estão rompidos e geram quadros de violência

O s e r v iç o de A c o lh im e n to para id o s o s (a s ) o fe re c id o pela OSC s e le c io n a d a In s titu iç ã o

extrema, abandono, abuso sexual, maus-tratos, dentre outros.

de Lo ng a Perm anência para Ido sos/IL P I) deve o b e d e c e r aos s e g u in te s p r in c íp io s e
n o rm a s de fu n c io n a m e n to :

Alguns Serviços importantes desse nível de proteção são: acolhimento institucional (casa
lar, abrigo institucional, instituição de longa permanência para idosos, casa de passagem

a) Acolher idosos(as) com 60 anos ou mais, de ambos os sexos, com diversos graus de

adulto e residência inclusiva), família acolhedora e proteção em situação de calamidades.

dependência. A natureza do acolhimento deverá ser provisória e, excepcionalmente, de

OBJETO

convívio com os familiares. É previsto para os idosos que não dispõe de condições para

longa permanência, quando esgotadas todas as possibilidades de auto sustento e

Serviço de Acolhimento Institucional, na modalidade de instituições de acolhimento a
crianças, adolescentes e idosos(as) e residência inclusiva para adultos com deficiência, em
proteção social especial de alta complexidade, integrado ao Sistema Único de Assistência
Social - S.U.A.S.

permanecer com a família, com vivência de situações de violência e negligência, em
situação de rua e de abandono, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. O
serviço deverá ser organizado em consonância com a Resolução da Diretoria ColegiadaANVISA n.° 502, de 27 de maio de 2021, com os princípios e diretrizes da Resolução
CNAS n° 109 de 11 de dezembro de 2009, e de acordo com os princípios estabelecidos
pelo Estatuto do Idoso Lei n° 10741/2003 e Política Nacional do Idoso Lei n° 8842/1994;

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

b) Os Serviços serão prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia, devendo haver

O s e r v iç o de A c o lh im e n to para c ria n ç a s e a d o le s c e n te s o fe r e c id o pela OSC
s e le c io n a d a d e ve o b e d e c e r a o s s e g u i n t e s p r i n c í p i o s e n o r m a s de f u n c io n a m e n t o :
a) Oferecer acolhimento institucional de caráter provisório e excepcional, para crianças e

adolescentes de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiência, sob
medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do Adolescente) e em situação de
risco pessoal e social, cujas famílias ou responsáveis encontrem-se temporariamente
impossibilitados de cumprir sua função de cuidado e proteção, devendo grupos de
crianças e adolescentes com vínculos de parentesco (irmãos, primos, etc.), ser atendidos
na mesma unidade, salvo situações excepcionais assim determinadas pelo Poder
Judiciário;

manutenção do(a) idoso(a) na mesma instituição, salvo em caso de força maior;
c) O serviço de acolhimento institucional para idosos(as) deverá ser oferecido em ambiente
acolhedor, com característica domiciliar,

acolhendo idosos(as) com diferentes

necessidades e grau de dependência e oferecendo atendimento personalizado de modo
que os(as) idosos(as) tenham sua identidade, integridade e história de vida preservadas;
d) A OSC selecionada deverá assegurar a convivência com familiares, amigos e pessoas
de referência de forma contínua, bem como o acesso às atividades culturais, educativas,
lúdica e de lazer na comunidade;
e) Idosos(as) com vínculos de parentesco e/ou afetivos (irmãos, primos, pessoas casadas
etc.) devem ser atendidos na mesma unidade, salvo situações excepcionais assim
determinadas pelo Poder Judiciário;
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b) Os Serviços serão prestados de forma ininterrupta, 24 horas por dia e deverá haver

f) A OSC deverá zelar pela garantia da privacidade, o respeito aos costumes, às tradições

manutenção da criança / adolescente na mesma instituição, salvo em casos

e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e

excepcionais;

orientação sexual dos(as) idosos(as);

c) O acolhimento será realizado até que seja possível o retorno à família de origem (nuclear

ou extensa) ou colocação em família substituta, por decisão do Poder Judiciário;

g) A OSC deverá conter estrutura física adequada, com edificação organizada de forma a
atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos

d) O atendimento na modalidade de instituição de acolhimento será feito em unidade

institucional com ambiente acolhedor semelhante a uma residência, oferecendo

usuários, oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança,
acessibilidade e privacidade;

atendimento personalizado aos(as) acolhidos(as), de modo que estes tenham sua

h) Desenvolver condições para independência e o auto cuidado dos(as) idosos(as);

identidade, integridade e história de vida preservadas;

i) Contar com equipe técnica mínima, conforme estabelecido nos termos da NOB-RH

e) A OSC selecionada não deve distanciar-se excessivamente, do ponto de vista geográfico

f)
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SUAS/2006, de modo a proteger e garantir os direitos fundamentais (humanos,

e socioeconômico, da comunidade de origem das crianças e adolescentes atendidos,

individuais, coletivos, sociais, políticos, econômicos, difusos e específico-especiais)

salvo situações de excepcionalidade;

aos(as) acolhidos(as) enquanto estes(as) permanecerem institucionalizados(as); e

Garantir a privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos

j) A equipe técnica da OSC selecionada deverá responsabilizar-se pela construção de
plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; elaboração de

de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual;
g) Zelar pela garantia de convivência familiar e comunitária, garantido o estímulo ao

relatórios e prontuários; acesso à renda e promoção da autonomia; trabalho

convívio familiar, grupai e social, o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte

interdisciplinar; formação em serviço dos educadores/cuidadores; inserção dos(as)

e ocupacionais internas e externas, de acordo com os interesses e possibilidades do

acolhidos(as) - no caso de adolescentes - em projetos/programas de capacitação e
preparação para o trabalho; mobilização, identificação da família extensa ou ampliada,

público;
h) Contar com estrutura física adequada, com edificação organizada de forma a atender

encaminhamento à rede socioassistencial, aos órgãos do Sistema de Garantia de

aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários,

Direitos e às demais políticas públicas setoriais e transversais, da Rede Intersetorial,

oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança, acessibilidade

acompanhando e monitorando

e privacidade; e

acompanhamento do usuário após o desligamento do serviço, no mínimo seis (6) meses,

i) Contar com equipe técnica de referência, conforme estabelecido nos termos da NOB-

RH SUAS/2006, de modo a proteger e garantir os direitos fundamentais (humanos,

os encaminhamentos

realizados,

assegurar o

quando houver e demais atribuições definidas no âmbito da Tipificação de Serviços da
Assistência Social, instituída pela Resolução CNAS n° 109/2009.

individuais, coletivos, sociais, políticos, econômicos, difusos e específico-especiais)
O s e r v iç o de A c o lh im e n to para pe sso a s com d e fic iê n c ia o fe r e c id o pela OSC

aos(as) acolhidos(as) enquanto estes(as) permanecerem institucionalizados(as);
j) A equipe técnica da OSC selecionada deverá responsabilizar-se pela construção de

plano individual e/ou familiar de atendimento; orientação sociofamiliar; elaboração de
relatórios

e

prontuários;

trabalho

interdisciplinar;

formação

em

serviço

s e l e c i o n a d a ( R e s id ê n c i a I n c l u s i v a / R I ) d e v e o b e d e c e r a o s s e g u i n t e s p r i n c í p i o s e
n o rm a s de fu n c io n a m e n to :

dos

educadores/cuidadores; inserção dos(as) acolhidos(as) - no caso de adolescentes - em

a) Atendimento a pessoas com deficiência, com idade entre 18 e 59 anos, de ambos

projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho; mobilização,

os sexos, com diversos graus de dependência, com vínculos familiares fragilizados

identificação da família extensa ou ampliada, encaminhamento à rede socioassistencial,

ou rompidos, em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, em

aos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas setoriais e

decorrência dos mais variados motivos, dentre eles a situação de rua e desabrigo
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por abandono, situações de violência, negligência, ausência de moradia e sem
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e - Profissional responsável pela ação - mencionar inclusive se houve participação

condições de autossustento; O serviço deverá ser organizado em consonância com

de profissional convidado (que não seja integrante do seu corpo técnico),

o Estatuto da Pessoa com Deficiência, lei n° 13146/2015 e Resolução CNAS n°

f - Público alvo; e

06/2013;

g - Avaliação da atividade realizada.

b) Oferecer acolhimento em unidade residencial inserida na comunidade, funcionando
em local com estrutura física adequada e tendo a finalidade de favorecer a
construção progressiva da autonomia, da inclusão social e comunitária e do
desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária. Recomenda-se até
10 jovens e adultos com deficiência, em situação de dependência, por Residência
Inclusiva;
c) Os seguintes princípios deverão ser seguidos: I- Preservação dos vínculos
familiares; II - atendimento personalizado e em pequenos grupos; III - manutenção
da pessoa com deficiência na mesma instituição, salvo em caso de força maior; IV participação das pessoas com deficiência nas atividades comunitárias, de caráter
interno e externo; V - observância dos direitos e garantia das pessoas com
deficiência; VI -

preservação da identidade da pessoa com deficiência e

oferecimento de ambiente de respeito e dignidade; e demais princípios para este
serviço previstos no Sistema Único de Assistência Social - SUAS, na Lei Orgânica
da Assistência Social (LOAS), na Política Nacional da Pessoa com Deficiência, no
Sistema Único de Saúde (SUS), Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com
Deficiência (LBI) e demais normativas pertinentes;

SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO MÓDULO CRIANÇA E ADOLESCENTE - MCA
O MCA é um sistema destinado a atender todos os órgãos da rede de proteção da criança
e do adolescente envolvidos com as medidas de acolhimento, que podem trabalhar
integrados online pela busca do direito à convivência familiar.
No caso de instituições de acolhimento para crianças e adolescentes, as OSCs deverão
alimentar informações referentes às crianças e adolescentes acolhidos no MCA,
registrando a sua própria atuação nos casos atendidos.
INCLUSÃO E ALTERAÇÃO DE DADOS
O acesso ao MCA se faz através da página http://www.mp.rj.gov.br/portal/page/portal/MCA
na Internet, sendo que os usuários são previamente habilitados, recebendo uma senha de
uso pessoal e intransferível que permite o uso do sistema compatível com o seu perfil.

11

FORMA DE ACESSO

d) Prevenir práticas segregacionistas e o isolamento desse segmento;
e) Garantir segurança de acolhida aos usuários, ofertando espaço para moradia,

|

O acesso ao serviço deve ocorrer por encaminhamento do Departamento de Proteção

endereço de referência, condições de repouso, espaço de estar e convívio, guarda

Especial/ SMASDH, por demanda espontânea, busca ativa, encaminhamento da rede

de pertences, lavagem e secagem de roupa, banho e higiene pessoal, vestuário e

socioassistencial ou encaminhamento das demais políticas públicas e de órgãos do

pertences com acessibilidade de acordo com as normas da ABNT;

Sistema de Garantia de Direitos.

f) A Osc deverá contar com equipe técnica de referência, conforme estabelecido nos
termos da NOB-RH SUAS/2006, de modo a proteger e garantir os direitos

Em caso de institucionalização de idosos encaminhados às ILPIs (instituições de longa

fundamentais (humanos, individuais, coletivos, sociais, políticos, econômicos,

permanência para idosos) por Órgãos públicos, estes devem ser referenciados ao

difusos

e

específico-especiais)

aos(as)

acolhidos(as)

enquanto

estes(as)

permanecerem institucionalizados(as); e

Departamento de Proteção Social Especial, para a avaliação e possível autorização do
acolhimento.

g) A equipe técnica da OSC selecionada para oferecer serviço de Residência Inclusiva
deverá responsabilizar-se pela construção de plano individual e/ou familiar de
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DO VALOR

de situações de negligência, violência e ruptura de vínculos; resgatar a convivência
comunitária e familiar; elaboração de relatórios e prontuários; acesso à renda e

O termo de colaboração terá como valor de per capita para a Proteção Social Especial de

promoção da autonomia, incentivando o desenvolvimento do protagonismo e de

Média e Alta Complexidade o valor de R$ 159,75 (cento e cinquenta e nove reais e setenta

capacidades para a realização de atividades da vida diária, desenvolver condições

e cinco centavos), por usuário atendido.

para a independência e o autocuidado; trabalho interdisciplinar; formação em serviço
dos educadores/cuidadores; inserção dos(as) acolhidos(as) em projetos/programas
de capacitação e preparação para o trabalho, de acordo com os recursos e
possibilidades de cada acolhido(a); mobilização, identificação da família extensa ou
ampliada, encaminhamento à rede socioassistencial, aos órgãos do Sistema de

A P rote ção S o cia l E special de A lta C o m p le x id a d e irá contemplar neste termo de
colaboração 10 (dez) vagas para OSCs, mediante aprovação no presente edital.
S e rv iç o s

Garantia de Direitos (Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Municipal
para Assuntos da Pessoa com Deficiência, etc.) e às demais políticas públicas
setoriais e transversais, da Rede Intersetorial, acompanhando e monitorando os
encaminhamentos realizados; assegurar o acompanhamento do usuário após o
desligamento do serviço, no mínimo seis (6) meses, quando houver, e demais
atribuições definidas no âmbito da Tipificação de Serviços da Assistência Social,
instituída pela Resolução CNAS n° 109/2009.
ATRIBUIÇÕES DA OSC (PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL)
Em caso de OSC que atue na Proteção Social Especial de Alta Complexidade, m e s m o o
o b je to d o T erm o de C o op era ção s e n d o o a c o lh im e n to in s titu c io n a l, será necessário a
emissão de relatório informando se houve ou não a realização de atividades com os

A c o lh im e n to de id o s o s :
to d o s
os
a ra u s
de
d e p e n d ê n c ia (1, II e III)
A c o lh im e n to de id o s o s :
Grau 1de de pe n d ê n cia
A c o lh im e n to de id o s o s :
Grau II de de pe n d ê n cia
A c o lh im e n to de id o s o s :
Grau III de d e pe nd ên cia
A c o lh im e n t o
e/ou
R e sidên cia In c lu s iv a para
a d u lto s de 18 a 59 anos,
c o m e f ic iê n c ia f ís i c a e
in te le c tu a l.

Q u a n tita tiv o
de OSCs

L im it e M á x im o
de Vagas de
U s u á r io s p o r
OSCs

Pe r c a p ita

02

45

R$ 159,75

02

45

R$ 159,75

02

45

R$ 159,75

02

45

R$ 159,75

02

10

R$ 159,75

INDICADORES (QUANTITATIVOS E QUALITATIVOS) DE AV A LIA Ç Ã O

acolhidos, tais como: Atendimento por Equipe Técnica multiprofissional, trabalho de
fortalecimento de vínculos com as famílias, palestras socioeducativas, oficinas, lazer,

Para fins de monitoramento e avaliação do objeto da parceria, pela Administração Pública,

atividades lúdicas, participação em atividades religiosas ofertadas pela comunidade,

serão considerados os indicadores quantitativos e qualitativos.

atividades esportivas, dentre outras. O relatório deverá conter:
a - Data, local, horário, início e término;
b - Temática trabalhada e metodologia;
c - Objetivo da ação realizada;
d - Lista de frequência e breve relato, se possível, com imagem;

Indicadores são instrumentos capazes de medir o desempenho do projeto. Deve ser
passível de aferição, coerente com os objetivos estabelecidos, sensível à contribuição das
principais ações e apurável em tempo oportuno. O indicador permite, conforme o caso,
mensurar a eficácia, eficiência ou efetividade alcançada com a execução do projeto.
A partir dos impactos esperados, deve ser traçado um conjunto de indicadores qualitativos
e quantitativos e seus respectivos meios de verificação (fontes de verificação). Esses meios
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de verificação são sempre de natureza documental e servem para indicar onde serão

Parágrafo Primeiro: Compete ao Gestor da Parceria decidir pela aplicação de penalidade

encontradas as informações e dados que comprovem os indicadores. Os indicadores

no caso de advertência.

devem permitir seu monitoramento a curto, médio e longo prazo.
Parágrafo Segundo: As sanções estabelecidas nos incisos b, e c são de competência

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos no Termo
de Cooperação:
I - DA OSC
a - executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho,
zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência,
eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades;
b - observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do
PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão;
c - responsabilizar-se integralmente pela contratação e pagamento do pessoal que vier a
ser necessário e se encontrar em efetivo exercício nas atividades inerentes à execução
deste TERMO DE COLABORAÇÃO, inclusive pelos encargos sociais e obrigações
trabalhistas decorrentes;
d - indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos
recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE COLABORAÇÃO a ser
publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO; e
e - movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO, em
conta bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO.

exclusiva do Secretário Municipal de Assistência Social, com base na manifestação do
Gestor(a), bem como da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
Parágrafo Terceiro: A organização da sociedade civil será notificada sobre a anotação da
infração e terá 5 (cinco) dias úteis para apresentar sua defesa, contados da data do
recebimento da notificação sendo o prazo ampliado para 10 (dez) dias na hipótese prevista
no item (c) do caput.
Além das sanções previstas no item anterior, a SMASDH poderá aplicar as seguintes
penalidades, cumulativas e/ou progressivamente, obedecida a proporcionalidade:
a) Suspensão do repasse mensal;
b) Quando for aplicada a pena de suspensão do repasse mensal, a liberação do mesmo
será feita após a correção das irregularidades apontadas ou da aceitação formal da
proposta de correção, com prazos determinados;
c) Rescisão da Parceria; e
d) As notificações bem como as sanções e penalidades resultantes aplicadas à OSC serão
publicizadas no Boletim Oficial.
OSC terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de defesa, no caso de
notificação baseada no item A e 10 (dez) dias úteis para as baseadas nos itens B e C,
contados a partir da notificação.

II - DO PARCEIRO PÚBLICO
II - PARA A CONTRATADA

a) Acompanhar e fiscalizar a execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO, de acordo com
o Plano de Trabalho aprovado;

a) Advertência, por escrito pelo MUNICÍPIO PARCEIRO, sempre que verificadas

b) Indicar à OSC o banco para que seja aberta conta bancária específica para

pequenas inadequações;

movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE

b) Suspensão do direito de pactuar novos Termos de Cooperação, dependendo da

COLABORAÇÃO;

gravidade;
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c) Repassar os recursos financeiros à OSC nos termos estabelecidos no plano de trabalho;

c)

d) Criar Comissão de Avaliação e monitoramento para este TERMO DE COLABORAÇÃO,

de falta grave com comunicação aos respectivos Registros Cadastrais; e

Declaração de inidoneidade de pactuar com o MUNICÍPIO PARCEIRO, nos casos

composta por pelo menos 1 servidor ocupante de cargo efetivo;

d) Rescisão do Termo de Colaboração depois de observadas as exigências

e) Prestar todo o apoio necessário à OSC para que seja alcançado o objeto deste TERMO

estabelecidas no processo.

DE COLABORAÇÃO em toda sua extensão;
f) Recompor os valores eventual e comprovadamente adiantados pela OSC quando do
descumprimento do cronograma de desembolso financeiro; e
g) Designar um gestor responsável pela gestão da parceria com poderes de controle e
fiscalização.
SANÇÕES

REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA Í
Para c e le b ra r esta parceria, a o rg a n iz a ç ã o da s o c ie d a d e c iv il d e verá s e r re g id a s p o r
n o r m a s de o r g a n iz a ç ã o in t e r n a q u e p r e v e ja m , e x p r e s s a m e n te :
a) Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e
social;

No caso de inadimplemento das obrigações e responsabilidades ora assumidas pelas

b) Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja

partes pactuantes, inclusive relativas aos recursos financeiros, as mesmas estarão sujeitas

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei

as seguintes penalidades:

e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta;
c)

I - PARA O MUNICÍPIO PARCEIRO

Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as

Normas Brasileiras de Contabilidade; e
d) Possuir no mínimo cinco anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio

Pela inexecução total ou parcial do objeto deste TERMO, do Plano de Trabalho, bem como

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

por execução da parceria em desacordo, o MUNICÍPIO poderá, garantida a prévia defesa,

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, conforme, respectivamente, a parceria seja

aplicar à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL as seguintes sanções:

celebrada no âmbito dos Municípios, do Distrito Federal ou dos Estados e da União,
admitida a redução desses prazos por ato específico de cada ente na hipótese de nenhuma

a) Advertência;

organização atingi-los.

b) Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da

Para c e le b ra ç ã o das p a rc e ria s p re v is ta s nesta Lei, as o rg a n iz a ç õ e s da s o c ie d a d e c iv il

administração pública sancionadora, por prazo não superior a dois anos;

d e v e rã o a p r e s e n ta r:

c)

Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto

a) Certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de dívida

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação

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

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a

b) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do

organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes

estatuto registrado;

e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso (b).

c) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
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d) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão

ANEXO II
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas
- CPF;
e) Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela
declarado; e
f)

Apresentar Certificado de Inscrição no CMAS.
Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil - OSC] está ciente e

REQUISITOS PARA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
A formalização do termo de colaboração e do termo de fomento dependerão da adoção das

concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público n ° .......... /20......
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.

seguintes providências pela administração pública:
de 20

Duque de Caxias,____de

a) Realização de chamamento público, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei 13.019;
b) Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para execução da
parceria;
c) Demonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade técnica e
operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são compatíveis com

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

o objeto;
d) Aprovação do plano de trabalho, a ser apresentado nos termos da Lei 13.019;
e) Emissão de parecer de órgão técnico ou Comissão de Seleção da administração
pública, que deverá pronunciar-se, de forma expressa, a respeito:
•

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

•

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

Obs.: As d e c la ra ç õ e s devem s e r im p re s s a s em papel tim b ra d a da OSC
(art. 34, VI da Lei n° 13.019/2014)
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cooperação, da parceria prevista nesta Lei;
•

Da viabilidade de sua execução;

•

Da verificação do cronograma de desembolso;

•

ANEXO III
RELAÇÃO NOMINAL DOS DIRIGENTES

Da descrição de quais serão os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização
da execução da parceria, assim como dos procedimentos que deverão ser adotados

Nome

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

N° RG

•

Da designação do gestor da parceria;

•

Da designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria; e
Bairro

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima
e Silva, 1618MUNICIPAL
- 25 de agostoDE
- Duque
de DE
Caxias
- RJ - CEP: 25.071-182
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•

Emissão de parecer jurídico do órgão de assessoria ou consultoria jurídica da
administração pública acerca da possibilidade de celebração da parceria.

Telefone

N° CPF
Órgão
Expedidor

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro
Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - DuqueCEP
de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182
Cidade

Tel.: (21)2672-6650

Telefone

E-mail

Nome
N° RG

N° CPF
Órgão
Expedidor

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
a) Serão elaborados relatórios das atividades desenvolvidas para acompanhamento do

Bairro

Cidade

CEP

Telefone

Telefone

E-mail

desempenho das atividades previstas;
para assumir ou transferir a

Nome

responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar sua

N° RG

b) A administração pública tem a prerrogativa
descontinuidade;

c) Fica garantido o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno
e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos e às informações
relacionadas a termos de colaboração ou a termos de fomento, bem como aos locais de
execução do respectivo programa;
d) É responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil o gerenciamento

N° CPF
Órgão
Expedidor

Função

Cargo

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)
Bairro

Cidade

CEP

Telefone

Telefone

E-mail

‘ inserir quantos campos forem necessários
Duque de Caxias,

de

administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às
despesas de custeio, de investimento e de pessoal;
e) É responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil o pagamento dos

Assinatura do Representante Legal da OSC

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do
objeto previsto no termo de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade
solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da organização da
sociedade civil em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da
parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução;
f) Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação
de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da
parceria; e
g) A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração
da infração.
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
(Art. 33, V, “C” da Lei n° 13.019/2014)

ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO
(Art. 34, VII da Lei n° 13.019/2014)

DECLARO para os devidos fins que, a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada
d e ___________ , se encontra sediada à _____________ , n ° ____ , B airro_______ , na
de __________ /_ _ _ ,

cidade

conforme

comprovante

de

conta

(agua,

luz

ou

telefone)/contrato de locação, em anexo, inscrita no CNPJ n °____________ , ativo há de
_____(____ ) anos de existência, estando à veracidade das informações confirmadas no
comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, emitido pela Receita Federal do
Brasil.

(nome do presidente da
entidade), presidente/diretor/provedor, CPF n° _______________________________ ,
declaro

para

os

devidos

fins

e

sob

penas

da

lei,

que

o

(a)

________________________________________________________(nome da entidade),
dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial
para a execução do Plano de Trabalho proposto, bem assim que irá contratar, com recursos
das parcerias___________________________ (relacionar as demais parceiras para esse

projeto), assumindo inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas,
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

acompanhamento e prestação de contas.
Duque de Caxias,____de

de 20

Duque de Caxias,____d e ______________ de 20
Assinatura do Representante Legal da OSC
Assinatura do Representante Legal da OSC

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
_________ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-SMASDH_________
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ANEXO VII
D EC LAR AÇ ÃO

A N EX O V
DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO
(art. 39 da Lei n° 13.019/2014)
Declaro, para fins de habilitação, que a ________ (identificar a OSC) e seus dirigentes, não
incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei Federal n° 13.019, de 2014

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador
(a) da carteira de identidade n.°________ expedida pela_________ , inscrito (a) no CPF
sob o n .°_______________________ , na qualidade de representante legal da [Nome da
organização da sociedade civil], sediada no __________, Bairro _______ , CEP:

e, portanto:
I - é regularmente constituída (ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território
nacional);
II - não é omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de
órgão ou entidade da administração pública estadual ou, seus respectivos cônjuges ou
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
companheiros,
bem como
reta,
colateral
ou por
até o segundo
Av. Brigadeiro
Lima eparentes
Silva, 1618em
- 25 linha
de agosto
- Duque
de Caxias
/ RJafinidade,
- CEP: 25.071-182

_______________________________________ , inscrita no CNPJ sob o n.°_______ ,
declaro que nenhum dos seus dirigentes é Membro de Poder ou do Ministério Público, ou
Dirigente de Órgão ou Entidade da Administração Pública, ou respectivo cônjuge ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo
grau.
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grau;

IV - não teve contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos ou, foram
sanadas as irregularidade que motivaram a rejeição e quitados os débitos eventualmente
imputados ou, foi reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição ou, a apreciação das
contas encontra-se pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

A presente declaração é feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante
toda e qualquer responsabilidade, seja na esfera penal, civil ou administrativa, em caso de
sua falsidade.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

V - não há punição vigente de suspensão de participação em licitação e impedimento de

Duque de Caxias,___d e __________________ de 20__ .

contratar com a administração ou, de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a administração pública;
Assinatura do Representante Legal da OSC

VI - não há punição vigente de suspensão de participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgão ou entidade da administração
pública;

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

VII - não há punição vigente de declaração de inidoneidade para participar de chamamento

ANEXO VIII
DECLARAÇÃO

público e de celebrar parcerias ou contratos com órgãos ou entidades de qualquer esfera
de governo;
VIII - não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou

Eu, [Nome da autoridade máxima da organização da sociedade civil], portador

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos

(a) da carteira de identidade n.°________ expedida pela_________ , inscrito (a) no CPF

8 (oito) anos;

sob o n.°_______________________ , na qualidade de representante legal da [Nome da

IX - não tem, entre seus dirigentes, pessoa:

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS-SMASDH_________

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS

Av. Brigadeiro
Lima e Silva,
- 25 dede
agosto
- Duque esfera
de Caxiasda
/ RJFederação,
- CEP: 25.071-182
Tribunal
ou Conselho
de 1618
Contas
qualquer
em decisão

Tel.: (21)2672-6650

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em
comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art, 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Duque de Caxias,___________ d e _________________ de 20___.

organização
da sociedade
civil],DEsediada
no __________,
Bairro
_______ , CEP:
SECRETARIA
MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA
SOCIAL E DIREITOS
HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650
___________________________________
, inscrita no CNPJ sob o n.°_______ , declaro

que não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da
Administração Pública Estadual 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.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante
toda e qualquer responsabilidade, seja na esfera penal, civil ou administrativa, em caso de
sua falsidade.
Por ser verdade, firmo a presente declaração.

Assinatura do Representante Legal da OSC

Duque de Caxias,___d e __________________ de 20__ .
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ANEXO XI
DECLARAÇÃO DE CONTADOR

ANEXO IX
D E C LA R A Ç Ã O
Eu, [Nome da autoridade máxima da OSC], portador (a) da carteira de
identidade n.° ________ expedida pela _________ , inscrito (a) no CPF sob o n.°
__________________ , na qualidade de representante legal da [Nome da organização da
sociedade civil], sediada n o __________ , B airro_______ , CEP:___________ , inscrita no
CNPJ sob o n.°_______, declaro que não serão remunerados, a qualquer título, com os

_________________________________ ,

presidente/diretor/provedor

do (a)_____________________________ , CPF__________________ , declaro
para

os

devidos

fins

e

sob

penas

______________________________________ (nome

da
do

Lei,

contador),

que
CPF

_____________________ RG _____________________________ , CRC n°

recursos repassados:
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou de
entidade da Administração Pública Estadual;

_______________ é o contador responsável pela referida entidade e que seu
registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade, conforme
cópia anexa.

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em
comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública estadual celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias;
e

Declaro ainda que a escrituração estão regulares e perfeitos de acordo
com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras
de Contabilidade, demonstradas nas demonstrações contábeis e fiscal.
Duque de Caxias,__d e _____________________ de 20___.

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 de ocultação de bens, direito e valores.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei, assumindo a declarante toda e
qualquer responsabilidade, seja na esfera penal, civil ou administrativa, em caso de sua
falsidade.

Nome da entidade
Nome do representante legal
Assinatura do Representante Legal da OSC

Nome do Escritório Contábil
CNPJ______________________
Nome do Contador responsável
CROPS n°_________________
CPF n°_________________
Telefone:___________________

Por ser verdade, firmo a presente declaração.
Duque de Caxias, ___d e __________________ de 20__ .

Assinatura do Representante Legal da OSC
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ANEXO XII
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO

ANEXO X
DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA

__________________________________ , presidente/diretor/provedor do (a)
O SC______________________________ , C P F_____________________ , declaro para
os devidos fins e sob penas da lei, que assumimos o compromisso de abrir conta corrente
especifica após a assinatura do Termo de Colaboração e posterior envio dos dados.

Duque de Caxias,____de

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH

ESPÉCIE: TERMO DE COLABORAÇÃO
LIVRO:
TERMO:
FLS.:
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS,
ATRAVÉS
DA SECRETARIA
MUNICIPAL
DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, E, DE
___________________________ ,
OUTRO
LADO,
ORIUNDO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO N°
001/2021, NOS MOLDES DA LEI N° 13.019/2014, NA
FORMA ABAIXO:

de 20

Assinatura do Representante Legal da OSC

MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS, doravante designado simplesmente MUNICÍPIO,
localizado na Alameda Dona Esmeralda, n°. 206 - Jardim Primavera, Duque de Caxias, RJ,
inscrito no CNPJ n°. 29.138.328/0001-50, neste ato representado, por seu Prefeito
WASHINGTON REIS DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade
n° 084.731.983, expedida pelo IFP/RJ e inscrito no CPF/MF sob o n° 013.118.467-94, que
delega competência através da Lei Municipal n° 2.825, de 06 de janeiro de 2017, ao limo.
Secretário Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Sr. MARCUS VINÍCIUS DE
MORAES GUIMARÃES, brasileiro, solteiro, portador da Carteira de Identidade n°
072990864, expedia pelo DIC/RJ, e inscrita no CPF n° 871.915.557-34, e de outro lado,
______________________________ , espécie de ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE
CIVIL, inscrita no CNPJ n.° _____________ /_______com sede na
__________________ , n° _____ , _______________ , Duque de Caxias - RJ - CEP:
______________ , neste ato representado por seu Presidente,____________________ ,
brasileiro(a), portador(a) da cédula de identidade n °________________ , expedido(a) pelo
_______ e inscrito(a) no CPF n.° __________________ , doravante denominada
ENTIDADE, resolvem celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, que se regerá
pelas normas das Leis Orçamentárias em vigor, em especial, as disposições contidas na
Lei de Diretrizes Orçamentárias do presente exercício, Lei Orçamentária Anual, Lei n°
13.019/14, Lei n° 8.666/93, em especial o seu art. 116, Lei n° 287/79, Lei Complementar n°
101/00, Lei n° 4.320/64, Deliberação n° 277/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio
de Janeiro, e pelas demais disposições legais aplicáveis, constante e decidido no Processo
Administrativo n° 017/000145/2021, doravante designado simplesmente PROCESSO, o
presente termo é assinado na presença de testemunhas abaixo nomeadas, contendo as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSU LA PRIMEIRA - (L e g is la ç ã o A p lic á v e l)
O presente TERMO DE COOPERAÇÃO reger-se-á por toda a legislação aplicável à
espécie e ainda pelas disposições que a completarem, cujas normas, desde já, entendem-
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se como integrantes deste, em especial pelas normas gerais da Lei Federal n° 13.019/2014,
pelo Decreto n° 8.726/2016 e pela Deliberação TCE-RJ n° 277/2017, e pelos normativos
aplicáveis, as quais a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara conhecer e se obriga
a respeitar, ainda que não transcritas neste instrumento.

IX - prorrogar a vigência do TERMO DE COLABORAÇAO, quando houver atraso na
liberação dos recursos, limitada a prorrogação ao exato período do atraso verificado,
formalizando-se as necessárias adaptações ao plano de trabalho, mediante termo aditivo.

CLÁUSU LA SEGUNDA - (Objeto)
O presente TERMO DE COLABORAÇÃO tem por objeto a EXECUÇÃO DE PROJETO DE
ATENDIMENTO AOS INDIVÍUOS E DAS FAMÍLIAS USUÁRIAS DA POLÍTICA DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL EXECUTADAS PELAS EQUIPES TÉCNICAS DE SECRETARIA
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, conforme condições,
quantidades e exigências estabelecidas no Edital, Projeto Básico e seus anexos,
constantes no processo administrativo n° 017/000_____/20___.
P a rá gra fo P rim e iro - O público alvo deste Termo de Colaboração compreende Serviço de
_____________________ , Serviço _________________________________________,
com limite máximo d e ____vagas de usuários , conforme descrito no Plano de Trabalho
aprovado.
P a rá gra fo S e g u n d o - A Proteção Social____________ terá como valor de per capita a
importância de R $_______(_______________ ) por usuário atendido, respeitando o limite
máximo d e ________(______ ) usuários/vagas atendidos.
P a r á g r a f o T e r c e i r o - O objeto deste TERM O DE C O L A B O R A Ç Ã O está inserido no
âmbito do Programa de P rote ção S o c ia l ___________ , visando a sua plena execução, em
consonância com as diretrizes estabelecidas pelo MUNICÍPIO no âmbito do Anexo I do
Edital.
CLÁUSU LA TERCEIRA - (Dos Prazos de V ig ê n c ia e de Exe cuçã o)
________ ) meses,
O prazo de vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO será d e ___ (_
contados a partir da assinatura do termo contratual.
P a rá gra fo P rim e iro - O prazo de execução do objeto será d e ____(_________) meses,
contados a partir da data de vigência.
P a rá gra fo S e g u n d o - Estão compreendidos na vigência do TERMO DE COLABOR AÇÃO
os prazos previstos para a execução do objeto em função das metas estabelecidas no
Plano de Trabalho.
P a rá gra fo T e rc e iro - A execução das etapas/fases deverá observar fielmente os prazos
previstos no Cronograma de Execução Física, o qual deverá guardar correspondência com
o Cronograma de Desembolso.
P a rá gra fo Q u a rto - Desde que este TERMO DE COLABORAÇÃO esteja em vigor, os
prazos de vigência e de execução poderão ser prorrogados para assegurar o integral
cumprimento do objeto, mediante pedido acompanhado de justificativa circunstanciada,
aceitação do MUNICÍPIO e atendidas as seguintes condições:
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182
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a) ocorrer dentro do prazo da sua vigência;
b) apresentação de pedido acompanhado de justificativa circunstanciada;
c) demonstração de atendimento das metas pactuadas no instrumento original, nos
termos e condições previstas no edital;
d) requerimento apresentado, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do seu término.
P a rá gra fo Q u in to - As alterações dos prazos de vigência e de execução deverão ser
pactuadas mediante a celebração de termo aditivo, cabendo, neste caso, a adequação do
Plano de Trabalho.
P a rá gra fo Se xto - O prazo do TERMO DE C O L A B O R A Ç Ã O poderá também ser aditado,
uma única vez, para ampliação das metas fixadas no Plano de Trabalho, no caso de saldo
financeiro remanescente de recursos.
CLÁUSU LA QUARTA - (Das O b rig a çõ e s do M u n ic íp io )
0 MUNICÍPIO possui as seguintes obrigações:
1 - Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, de acordo com o Programa de trabalho aprovado;
II - realizar os repasses financeiros correspondentes à execução do objeto deste TERMO
DE COLABORAÇÃO à ENTIDADE em tempo hábil, para realização de despesas, na forma
prevista pelo Cronograma de Desembolso, constante do Plano de Trabalho e em
conformidade com as leis orçamentárias;
III - avaliar o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano de Trabalho;
IV - aprovar, excepcionalmente, a alteração da programação de execução deste TERMO
DE COLABORAÇÃO, mediante proposta da ENTIDADE, fundamentada em razões
concretas que a justifique;
V - monitorar, supervisionar, avaliar e fiscalizar todos os serviços objeto deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, realizando vistorias, sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel
cumprimento do ajuste;
VI - fornecer à ENTIDADE as normas e instruções para Prestação de Contas dos recursos
do TERMO DE COLABORAÇÃO;
VII - analisar a Execução Físico-Financeira e a Prestação de Contas do TERMO DE
CO LA B O R A Ç Ã O ;

P arágrafo Ú n ico - O MUNICÍPIO detém, exclusivamente, a autoridade normativa sobre
este TERMO DE COLABORAÇÃO, cabendo-lhe exercer poderes de controle e fiscalização
sobre a sua execução, assim bem como de ocupação, na forma prevista pelo art. 58, inciso
V, da Lei n° 8.666/1993.
C LÁU SU LA QUINTA - (Das O b rig a ç õ e s da O rga nizaçã o da S o c ie d a d e C ivil)
A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL possui as seguintes obrigações:
I - executar o objeto definido na Cláusula Segunda, de acordo com o Plano de Trabalho
apresentado e aprovado, assim como aplicar os recursos financeiros visando,
exclusivamente, ao seu cumprimento e o alcance dos objetivos e metas definidos no Plano
de Trabalho, com a estrita observância da legislação vigente;
II - utilizar recursos próprios para concluir o objeto do TERMO DE CO LA BOR AÇÃO quando
os recursos repassados forem insuficientes para o cumprimento integral do objeto, com o
pagamento de toda e qualquer despesa excedente ao repasse a cargo do MUNICÍPIO, sob
pena de ressarcimento do prejuízo causado aos cofres públicos;
III - manter atualizadas todas as informações referentes à execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO para permitir que sejam gerados relatórios de Execução FísicoFinanceira ao término de cada período/etapa, conforme previsto em cronograma;
IV - apresentar, sempre que solicitado pelo MUNICÍPIO, toda e qualquer informação
necessária para o fiel cumprimento e o atendimento dos objetivos e metas definidos no
Plano de Trabalho;
V - apresentar a Prestação de Contas do TERMO DE COLABORAÇÃO, no prazo de até
90 (noventa) dias após o término da sua vigência;
VI - manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à
execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO, para fins de fiscalização, de
acompanhamento e de avaliação dos resultados obtidos;
VII - assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação da Secretaria Municipal de
Assistência Social e Direitos Humanos e, bem assim, do MUNICÍPIO, em toda e qualquer
ação promocional relacionada com a execução do objeto descrito na Cláusula Primeira;
VIII - restituir ao MUNICÍPIO eventual saldo de recursos, inclusive os rendimentos auferidos
da aplicação financeira, no prazo estabelecido para a apresentação da Prestação de
Contas;
IX - restituir ao MUNICÍPIO, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias da data da
correspondente notificação, o(s) valor(es) transferido(s), atualizado(s) monetariamente pelo
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IGP-DI, ou qualquer outro índice que venha a substituí-lo, e acrescido de juros legais, na
forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Pública Municipal, desde a
data do recebimento, na forma da legislação em vigor, nos seguintes casos:
a) inexecução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO;
b) não apresentação, no prazo exigido e de acordo com as normas vigentes, a Prestação
de Contas; e
c) quando forem utilizados recursos sem a observância da finalidade estabelecida no
TERMO DE COLABORAÇÃO.
X - recolher, à conta do MUNICÍPIO, o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando
não comprovar a sua aplicação na execução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO;
XI - conferir livre acesso de servidores dos órgãos ou entidades e do controle interno do
Poder Executivo Municipal, bem como do Tribunal de Contas do Estado, a qualquer tempo
e lugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou indiretamente com o instrumento
pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria;
XII - movimentar os recursos em conta bancária específica;
XIII - divulgar, bimestralmente, em seu sítio na rede mundial de computadores (internet), os
demonstrativos das transferências realizadas pelo MUNICÍPIO com a respectiva Prestação
de Contas;
XIV- divulgar, bimestralmente, em seu sítio na rede mundial de computadores (internet), ou,
na falta deste, em sua sede, consulta ao extrato do TERMO DE CO LA BOR AÇ ÃO ou
instrumento congênere, contendo pelo menos o objeto, a finalidade e o detalhamento da
aplicação dos recursos, inclusive sua Prestação de Contas, contendo comparativo
específico das metas propostas com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os
indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social;
XV - arcar com todas as obrigações civis, tributárias, comerciais, previdenciárias e
assistenciais (direta, solidária e/ou subsidiariamente) decorrentes, direta ou indiretamente,
de atos e obrigações das atividades assumidas em razão do TERMO DE
C O LA B O R A Ç Ã O ;
XVI - adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste TERMO DE
CO LA B O R A Ç Ã O .
CLÁUSU LA SEXTA - (Dos R e c u rs o s F in a n c e iro s , da C o n tra p a rtid a e da Dotação
O rç a m e n tá r ia )

VIII - decidir sobre a aprovação da Prestação de Contas, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, contados da data do seu recebimento;

Os recursos financeiros necessários para a execução do objeto deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, perfaz o valor mensal máximo mensal de R$ ___________
(________________ ) e valor total máximo de R $___________ (_____________________ )
para o período d e ____(___________ ) meses, conforme discriminação abaixo:
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I - Os recursos decorrentes dos repasses financeiros a serem realizadas pelo MUNICÍPIO
durante toda a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO totalizam a quantia de R$

P a rá gra fo S e g u n d o - Podem ser realizadas despesas de pessoal com recursos do
MUNICÍPIO relativas à remuneração da equipe dimensionada no Programa de Trabalho,
podendo contemplar tributos, FGTS, férias e décimo terceiro salário proporcionais, verbas
rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores:

______________ (______________________

)■

P a rá gra fo P rim e iro - As despesas decorrentes das transferências financeiras realizadas
pelo MUNICÍPIO correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o exercício
de 2021, assim classificadas:

I - correspondam às atividades previstas e aprovadas no Programa de Trabalho;

Programa de Trabalho:
Natureza de Despesa:
Fonte de Recurso:

III - sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a entidade privada sem
fins lucrativos;

P a rá gra fo S e g u n d o - O MUNICÍPIO transferirá os valores para o Fundo Municipal de
Assistência Social - FMAS que será responsável por transferir para a ENTIDADE os valores
pactuados no TERMO DE COLABORAÇÃO.
CLÁUSU LA SÉTIMA - (Dos Repasses F in a n c e iro s d o s R e c u rs o s )
Os recursos do MUNICÍPIO destinados à execução do objeto deste TERMO DE
COLABORAÇÃO serão realizados na forma da legislação financeira e de acordo com o
Cronograma de Desembolso constante do plano de trabalho, a crédito de conta específica,
em nome da ENTIDADE e vinculada ao presente instrumento.
P arágrafo P rim e iro - O pagamento será realizado de acordo com o cronograma de
pagamento e o primeiro repasse será de 2 (duas) parcelas, para posterior prestação de
contas, e as demais parcelas somente serão liberadas após a apresentação do relatório de
atividades executadas acompanhada dos demais documentos.
P a rá gra fo S e g u n d o - É vedado o saque de valores, a realização de despesas ou qualquer
aplicação que não se refiram ao estrito cumprimento do objeto do TERMO DE
COLABORAÇÃO, caracterizando o desvio de finalidade.
P arágrafo T e rc e iro - A realização dos repasses financeiros e os procedimentos para a
realização das despesas somente poderão ter início após a assinatura do presente
instrumento.
P a rá gra fo Q u a rto - Serão glosadas pelo MUNICÍPIO as despesas realizadas em data
anterior ou posterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO.
P a rá gra fo Q u in to - Os repasses financeiros serão retidos até o saneamento das seguintes
eventuais irregularidades:
I - não comprovação da boa e regular aplicação da parcela anteriormente recebida, na
forma da legislação aplicável e do respectivo instrumento de TERMO DE COLABORAÇÃO;
II - verificação de desvio de finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados
no cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios
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fundamentais de Administração Pública nas contratações e demais atos praticados na
execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, ou inadimplemento da ENTIDADE com
relação às outras cláusulas conveniais básicas;
III - quando a ENTIDADE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo
MUNICÍPIO;
IV - descumprimento pela ENTIDADE de quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas
neste TERMO DE COLABORAÇÃO
P a rá gra fo S e xto - Ocorrendo irregularidades na aplicação dos recursos decorrentes dos
repasses financeiros, o MUNICÍPIO notificará de imediato, a ENTIDADE, a fim de proceder
ao saneamento requerido e/ou cumprir a obrigação, observado o prazo máximo de 30
(trinta) dias, se outro menor não for estipulado, sob pena de rescisão do TERMO DE
COLABOR AÇÃO e instauração de Tomada de Contas.
P arágrafo S é tim o - Os saldos de TERMO DE COLABORAÇÃO, enquanto não
empregados em sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados:
I - em cadernetas de poupança de instituição financeira se a previsão de seu uso for igual
ou superior a 30 (trinta) dias, ou
II - em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto
lastreada em títulos da dívida publica, quando a utilização dos mesmos verificar-se em
prazos menores que 30 (trinta) dias.
P a rá gra fo O ita v o - As receitas financeiras auferidas na forma do parágrafo anterior serão
obrigatoriamente computadas a crédito do TERMO DE COLABOR AÇÃO e aplicadas, com
a prévia autorização do MUNICÍPIO, exclusivamente no objeto de sua finalidade, devendo
constar de demonstrativo específico que integrará a sua Prestação de Contas.
P a rá gra fo N ono - Os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das
receitas obtidas das aplicações financeiras, serão devolvidos ao MUNICÍPIO, no prazo
improrrogável de 30 (trinta) dias da extinção do TERMO DE COLABORAÇÃO, seja pela
sua conclusão, denúncia ou rescisão, sob pena de imediata instauração de tomada de
contas do responsável.
CLÁUSU LA OITAVA - (Da A p lic a ç ã o d o s R e c u rs o s nas D espesas A d m in is t r a t iv a s e
de Pessoal)
Poderão ser realizadas despesas administrativas e de pessoal, com recursos transferidos
pelo MUNICÍPIO, na forma estabelecida por esta cláusula.
P a rá gra fo P rim e iro - Quando a despesa administrativa for paga com recursos do TERMO
DE COLABORAÇÃO e de outras fontes, a ENTIDADE deverá apresentar a memória de
cálculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de
recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.
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II - correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada;

IV - sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao TERMO DE
CO LA B O R A Ç Ã O .
P a rá gra fo T e rc e iro - A ENTIDADE deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de
maneira individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à
execução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO.
CLÁUSU LA NONA - (Do M o n ito ra m e n to , d o A c o m p a n h a m e n to e da F isc a liz a ç ã o de
T e rm o de C o labo raçã o)
O TERMO DE COLABORAÇÃO deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de
acordo com as cláusulas acordadas e a legislação em vigor, sem prejuízo do atendimento
quanto as normas porventura editadas pela Administração Pública Municipal, respondendo
cada um pela responsabilidade assumida.
P a rá gra fo P rim e iro - As atividades de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da
execução das atividades decorrentes do TERM O DE C O L A B O R A Ç Ã O deverão ser
realizadas até a data de conclusão do seu objeto ou da sua extinção, pelos órgãos/agentes
competentes, que executarão suas respectivas atribuições em regime de colaboração entre
si.
P a rá g ra fo S e g u n d o - As atividades de monitoramento, acompanhamento e fiscalização da
execução das atividades decorrentes do TERM O DE C O L A B O R A Ç Ã O serão realizadas
de forma permanente e abrangerão os aspectos de gestão que impactem o alcance das
metas previstas no Plano de Trabalho.
P a rá gra fo T e rc e iro - Caberá a ENTIDADE garantir aos órgãos de controle interno e
externo o acesso a todos os documentos e informações relativos ao desenvolvimento das
atividades de monitoramento, acompanhamento e fiscalização.
CLÁUSU LA DÉCIMA - (Do M o n ito ra m e n to d o T e r m o d e C o l a b o r a ç ã o )
A execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO será monitorada pelo gestor, sendo seus
relatórios submetidos a comissão de monitoramento e avaliação, vinculado à Secretaria do
MUNICÍPIO, que verificará sua fidelidade ao escopo do ajuste, ao cumprimento do
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Cronograma de Desembolso, do Cronograma de Execução Física, ao alcance das metas,
à execução orçamentária, assim como à Prestação de Contas.
P a rá gra fo P rim e iro - Caso seja constatado algum desvio na execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO, será emjtido relatório, que deliberará sobre a continuidade ou não do
TERMO DE COLABORAÇÃO e proporá as medidas administrativas cabíveis.
P a rá gra fo S e g u n d o - No exercício da função de monitoramento da execução do TERMO
DE COLABORAÇÃO, na forma do caput desta cláusula, poderá determinar a ENTIDADE,
fixando prazo, se necessário, a adoção das providências de fiscalização que entender
necessárias à verificação da fidelidade da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, tais
como:
I- realização de diligências em campo;
II - vistoria de locais de execução;
III - prestação de esclarecimentos, por qualquer meio;
IV - outras medidas de fiscalização.
CLÁUSU LA DÉCIMA PRIMEIRA - (Do A c o m p a n h a m e n to do T e rm o de C o la b o ra ç ã o )
A atividade de acompanhamento do TERMO DE COLABORAÇÃO será realizada pelo
gestor, a quem cabe as seguintes atribuições:
I - acompanhar a fase de execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, ratificando ou não
a adequação da realização do repasse de recursos de cada parcela, adotando ações para
que sua a execução física e financeira corresponda ao previsto no Plano de Trabalho;
II - manter atualizados todos os sistemas pertinentes ao TERMO DE COLABORAÇÃO, ou
colaborar para sua atualização, no que se refere aos lançamentos pertinentes ao seu
cadastramento, execução e encerramento;
III - verificar, emitir relatório e acompanhar a fase de prestação de contas e sua respectiva
aprovação pelo ordenador de despesas da Secretaria Municipal de Assistência Social e
Direitos Humanos;
IV - exercer outras atividades correlatas.
CLÁUSU LA DÉCIMA SEGUNDA - (Da F is c a liz a ç ã o d o T e rm o de C o la b o ra ç ã o )
A atividade de fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO será realizada pelo Gestor,
nomeado por ato do MUNICÍPIO, publicado no Boletim Oficial do Município de Duque de
Caxias, a quem cabe as seguintes atribuições:
I - fiscalizar e gerenciar a fase de execução do TERMO DE COLABORAÇÃO,
responsabilizando-se pelas ações para que a sua execução física e financeira ocorra
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conforme metas, prazos e recursos previstos no Plano de Trabalho aprovado pelo
MUNICÍPIO, sendo sua atribuição a prévia manifestação técnica acerca da possibilidade
da transferência dos recursos financeiros relativos a cada parcela, de acordo com o
Cronograma de Desembolso, o Cronograma de Execução Física e o cumprimento do
objeto;
II - adotar todas as medidas necessárias para a fiel execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO, bem como alertar seus superiores e o Diretor de Convênios do órgão
em tempo hábil para as devidas providências, se necessário;
III - gerenciar a fase de Prestação de Contas e elaborar parecer técnico quanto à execução
física e financeira, respeitando o prazo e normas definidos pela legislação vigente;
IV- responder, sempre que necessário, às diligências exigidas pelo MUNICÍPIO, pelos
órgãos de controle interno e externo;
V - manter atualizados todos os sistemas pertinentes ao TERMO DE CO LA BOR AÇÃO ou
colaborar para sua atualização, quanto aos lançamentos pertinentes ao seu cadastramento,
execução e encerramento;
VI - exercer outras atividades correlatas ao acompanhamento da execução do TERMO DE
C O LA BOR AÇ ÃO .
C LÁU SU LA DÉCIMA TERCEIRA - (A E xe cu çã o F ís ic o -F in a n c e ira d o T e rm o de
C o la b o r a ç ã o )
Como instrumento de monitoramento, acompanhamento e fiscalização de cada
período/etapa do TERMO DE COLABORAÇÃO a ENTIDADE deverá manter atualizadas
todas as informações referentes à sua execução, a fim de que o MUNICÍPIO ou os órgãos
de auditoria do Poder Executivo possam ao seu término ou a qualquer momento extrair os
relatórios pertinentes a sua execução, para a comprovação da adequação da execução
físico-financeiro.
P arágrafo P rim e iro - A Execução Físico-Financeira do TERMO DE CO LA BOR AÇÃO será
objeto de exames conclusivos e circunstanciados pelo Gerente Executivo do Convênio e
pelo Diretor de Convênios que verificarão se houve o cumprimento das metas, assim como
apreciação de todos os elementos informados pela ENTIDADE.
P a rá gra fo S e g u n d o - A aprovação da Execução Físico-Financeira de cada período/etapa
do TERMO DE COLABORAÇÃO é condição prévia para a realização de qualquer
transferência financeira a cargo do MUNICÍPIO.
CLÁUSU LA DÉCIMA QUARTA - (Da P resta ção de C o n ta s Final)
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II- não for aprovada a prestação de contas, apesar de eventuais justificativas apresentadas
pelo convenente, em decorrência de:
a) não execução total do objeto pactuado;
b) atingimento parcial dos objetivos avençados;
c) desvio de finalidade;
d) impugnação de despesas;
e) não cumprimento dos recursos da contrapartida;
f) não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado;
III - ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao Erário.
P a rá gra fo Ú n ico - A instauração da tomada de contas será precedida de providências
saneadoras por parte do MUNICÍPIO e as justificativas e as alegações de defesa julgadas
necessárias pelo notificado, nos casos em que a prestação de contas não tenha sido
aprovada.
C LÁU SU LA DÉCIMA SEXTA - (Da R e s p o n s a b ilid a d e da E n tida de )
A ENTIDADE é responsável por arcar:
I - com os prejuízos que, em decorrência de ação dolosa ou culposa de seus agentes, vier
a causar a terceiros ou a bens, móveis ou imóveis, ficando nesses termos obrigado a
repará-los ou indenizá-los;
II - de forma integral, pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução das
atividades decorrentes do TERM O DE C O L A B O R A Ç Ã O , sendo o único responsável pelo
pagamento dos encargos sociais e trabalhistas decorrentes^ respondendo em juízo ou fora
deste, de forma integral e exclusiva, isentando o MUNICÍPIO de quaisquer obrigações
presentes e futuras;
III - com os encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas, incluindo os
decorrentes de acordo, dissídios e convenções coletivas oriundos da execução do TERM O
DE C O L A B O R A Ç Ã O , ficando o MUNICÍPIO isento de qualquer responsabilidade direta,
solidária e/ou subsidiária;
IV - com qualquer despesa, tributos, tarifas, custas, emolumentos ou contribuições federais,
estaduais ou municipais, que decorram direta ou indiretamente da execução do TERM O
DE C O L A B O R A Ç Ã O

A ENTIDADE deverá apresentar ao MUNICÍPIO a Prestação de Contas da aplicação dos
recursos decorrentes de repasses financeiros, na forma constante da Deliberação n°
200/1996 do TCE/RJ, em até 90 (noventa) dias após o término da vigência do TERMO DE
CO LA B O R A Ç Ã O .

P arágrafo Ú n ico - A inadimplência da ENTIDADE em relação aos encargos trabalhistas,
fiscais e comerciais não transfere ao MUNICÍPIO a responsabilidade por seu pagamento,
nem poderá onerar o objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO.
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P a rá gra fo P rim e iro - A Prestação de Contas deverá ser instruída com os documentos
exigidos na forma da Lei acima mencionada.
P a rá gra fo S e g u n d o - Além dos documentos exigidos pela norma no parágrafo anterior,
outros poderão ser solicitados para a demonstração da aplicação dos recursos decorrentes
dos repasses financeiros.
P a rá gra fo T e rc e iro - A ENTIDADE deverá manter arquivados os documentos originais
comprobatórios da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO pelo prazo de, no mínimo,
5 (cinco) anos a contar do encerramento da parceria.
P a rá gra fo Q u a rto - A Prestação de Contas será analisada e avaliada pelo Gestor
nomeado, que emitirá parecer técnico quanto à execução física e financeira do TERMO DE
COLABORAÇÃO, sendo posteriormente verificada pela Controladoria Geral do Município,
a quem caberá emitir relatório de auditoria.
P arágrafo Q u in to - Caso alguma irregularidade seja constatada, a ENTIDADE deverá ser
notificado para apresentação dos esclarecimentos necessários, no prazo máximo de 15
(quinze) dias corridos.
P a rá gra fo Se xto - Findo o prazo máximo de 15 (quinze) dias para saneamento das
irregularidades mencionadas no parágrafo anterior, sendo exauridas todas as providências
necessárias para a regularização da pendência apontada ou reparação do dano, a
Prestação de Contas não será aprovada e o MUNICÍPIO notificará a ENTIDADE para
apresentação da defesa para a rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO, adotará as
medidas para a instauração da Tomada de Contas, dando ciência aos órgãos de controle
interno.
P a rá gra fo S é tim o - Caso a Prestação de Contas não seja encaminhada no prazo
estabelecido no caput deste artigo, o MUNICÍPIO fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias
para sua apresentação ou para o recolhimento dos recursos, incluídos os rendimentos da
aplicação no mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de
mora, na forma da lei.
P a rá gra fo O ita vo - Se ao término do prazo a ENTIDADE não apresentar a Prestação de
Contas, nem devolver os recursos, o MUNICÍPIO registrará a inadimplência por omissão
do dever de prestar contas e comunicará o fato aos órgãos competentes a que estiver
vinculado, para fins de instauração de tomada de contas e adoção de outras medidas para
reparação do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária dos agentes públicos.
CLÁUSU LA DÉCIMA QUINTA - (Da Tomada de C o n ta s)
Será instaurada a Tomada de Contas quando:
I- não for apresentada a prestação de contas do prazo de até 90 (noventa) dias e a
ENTIDADE se manter inerte mesmo após a fixação, pelo MUNICÍPIO, do prazo máximo de
30 (trinta) dias para a sua apresentação ou recolhimento dos recursos.
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C LÁU SU LA DÉCIMA SÉTIMA - (Da A lte ra ç ã o do T erm o de C o la b o ra ç ã o )
Este TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser alterado, com a devida justificativa,
mediante termo aditivo, inclusive quando se referir a ajuste no Plano de Trabalho.
P arágrafo P rim e iro - É vedado o aditamento do TERMO DE CO LA BOR AÇ ÃO com o
intuito de alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da
finalidade definida na proposta e respectivo Plano de Trabalho.
P a rá gra fo S e g u n d o - Na hipótese de necessidade de adequação do objeto deverá ser
apresentada justificativa, sendo o TERMO DE COLABORAÇÃO denunciado ou resilido, e
outro será formalizado.
P a rá gra fo T e rc e iro - Tratando-se apenas de alteração da execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO, mediante a adequação do prazo de vigência, dos cronogramas e do
plano de aplicação, poderá ser admitida, excepcionalmente, a propositura da reformulação
do plano de trabalho pela ENTIDADE, que será previamente apreciada pelos setores
técnico e jurídico, e, ainda, submetida à aprovação do MUNICÍPIO, respeitados os limites
do artigo 65, §1°, da Lei n° 8.666/93.
P a rá gra fo Q u a rto - O TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser aditado se após a
conclusão do objeto for apurado eventual saldo financeiro residual, que poderá ser aplicado
na ampliação da meta física estipulada no Plano de Trabalho.
P a rá gra fo Q u in to - Na hipótese do parágrafo anterior, será observada a tramitação do
Plano de Trabalho, vedada a adição de recursos financeiros novos:
I - o montante dos recursos repassados pelo MUNICÍPIO;
II - os recursos provenientes de aplicações financeiras.
CLÁUSU LA DÉCIMA OITAVA - (Dos Bens R em an esce ntes)
Os bens adquiridos, produzidos, transformados ou construídos com recursos deste TERMO
DE COLABORAÇÃO, após a sua conclusão ou extinção, deverão ser destinados ao
MUNICÍPIO, salvo disposição expressa em contrário, quando necessários para assegurar
a continuidade do programa governamental, devendo ser observados o processo formal e
a legislação em vigor.
CLÁUSU LA DÉCIMA NONA - (Das Vedações)
Este TERMO DE COLABORAÇÃO deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as cláusulas pactuadas e a legislação pertinente, respondendo cada uma pelas
consequências de sua inexecução ou execução parcial, sendo vedado:
I - utilizar os recursos com finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho, ainda
que em caráter de emergência;

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Av. Brigadeiro Lima e Silva, 1618 - 25 de agosto - Duque de Caxias / RJ - CEP: 25.071-182

Tel.: (21)2672-6650

28

Boletim Oficial
do Município

BOLETIM nº 7101

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
__________ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

Segunda-feira
07 de Fevereiro de 2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE DE CAXIAS
__________ SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS - SMASDH__________

II - realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar;

P a rágrafo S é tim o - A intimação do MUNICÍPIO deverá indicar o prazo e o local para a
apresentação da defesa.

III - realizar pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer espécie
de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da entidade beneficiária e
de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou
do Distrito Federal;

P arágrafo O ita v o - Será emitida decisão conclusiva sobre a rescisão do TERMO DE
COLABORAÇÃO pela autoridade competente, devendo ser apresentada a cabível
motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.

IV - realizar despesas em data anterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO,
quando então serão glosadas pelo MUNICÍPIO;
V - realizar despesas em data posterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo
quando o fato gerador tenha ocorrido durante a vigência do instrumento, mediante
autorização do órgão MUNICÍPIO;
VI - realizar despesas com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária,
referentes inclusive a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas
as hipóteses constantes de legislação específica;
VII - realizar despesas com publicidade, salvo as que atendam ao menos uma das seguintes
exigências;
a) sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social;
b) das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção
pessoas de autoridades ou de servidores públicos;
c) que constem claramente no plano de trabalho;
d) que tenham caráter acessório ao objeto principal do TERMO DE COLABORAÇÃO.
P ará g ra fo Ú n ico - Não poderão fazer parte da equipe da ENTIDADE, contratadas com
recursos do TERMO DE COLABORAÇÃO as pessoas naturais que tenham sido
condenadas por crime:
I - contra a administração pública ou o patrimônio público;
II - eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; ou
III - de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.
CLÁUSU LA VIGÉSIMA - (Dos D o c u m e n to s de Despesa)
A realização das despesas será comprovada mediante a apresentação de cópia de
documentos, devendo os recibos e notas fiscais serem emitidos em nome da ENTIDADE e
devidamente identificados com referência ao título e ao número deste TERMO DE
COLABORAÇÃO, devendo ser observada a legislação federal, estadual e municipal
pertinente, em especial a trabalhista, previdenciária e tributária.

CLÁUSU LA VIGÉSIMA SEGUNDA - (Do V a lo r e E m pe nho)
O valor to ta l m á x im o deste Contrato é de R$_____________ (_________________ ), com
valor máximo mensal de R$ ___________ (_____________ ) conforme constante no
Processo Administrativo n° 017/
/20
P a rágrafo Ú n ico - A despesa to ta l deste Termo, mencionada no caput desta CLÁUSULA,
será coberta pela:
Nota de E m pe nh o n°
e atendida pela Classificação Orçamentária: Unidade
Orçamentária
; Função ; Sub-Função; Programa ; Ação; Elemento; Fonte.
CLÁUSU LA VIGÉSIMA TERCEIRA - (Da R e s titu iç ã o de R e c u rs o s )
Quando a prestação de contas final não for encaminhada no prazo determinado ou quando
constatada impropriedade que não tenha sido saneada, mesmo após oportunidade para o
cumprimento da obrigação, deverá a ENTIDADE recolher:
I - o valor total transferido, nos seguintes casos:
a) inexecução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO;
b) não apresentação, no prazo exigido, da prestação de contas;
c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no TERMO DE
CO LA B O R A Ç Ã O ;
II - o valor da contrapartida financeira pactuada, quando não comprovada a sua aplicação
na execução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO;
III - o valor correspondente aos rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente
ao período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, na hipótese de não
ter sido feita a aplicação do recurso ou na ausência de comprovação de seu emprego na
consecução do objeto;
IV - o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, inclusive os
rendimentos de aplicação no mercado financeiro;
V - o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou que
tenham sido impugnados.
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P a rágrafo U n ico - Os comprovantes originais das despesas serão mantidos em arquivo,
em boa ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de
controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos contados a partir da data de
aprovação da Prestação de Contas pelo MUNICÍPIO, com exceção dos comprovantes de
pagamento de débitos de natureza trabalhista e previdenciária, que devem observar a
legislação específica.

P ará gra fo U n ico - Os valores a serem recolhidos pela ENTIDADE, em qualquer caso,
deverão ser atualizados monetariamente, pelo IGP-DI da FGV, ou qualquer outro índice
que vier a substituí-lo, acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos
débitos para com a Fazenda Municipal, a contar da ocorrência do evento.
CLÁUSU LA VIGÉSIMA QUARTA - (Das Sanções A d m in is tr a tiv a s )

CLÁUSU LA V IG É S IM A P R IM E IR A - (Da E x tin ç ã o d o T erm o de C o la bo raçã o)

O caso de inadimplemento das obrigações e responsabilidades ora assumidas pela partes
pactuantes, inclusive relativas aos recursos financeiros, as mesmas estarão sujeitas as
seguintes penalidades:

0 TERMO DE C O L A B O R A Ç Ã O poderá ser extinto antes do prazo da sua vigência, por
escrito, pela denúncia, por acordo entre as partes ou rescisão.
P a rágrafo P rim e iro - A denúncia deverá ser comunicada por escrito, mediante notificação
prévia de 30 (trinta) dias de antecedência, somente produzindo efeitos a partir desta data,
sendo imputadas as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha
vigido e creditados os benefícios adquiridos no mesmo período, sem prejuízo do dever de
indenizar os prejuízos causados, que deverão ser avaliados e quantificados.
P ará g ra fo S e g u n d o - Constitui motivo para rescisão deste TERMO DE COLABORAÇÃO,
independentemente do instrumento de sua formalização, o descumprimento de quaisquer
de suas cláusulas ou das normas estabelecidas na legislação vigente e,
exemplificativamente, quando constatadas as seguintes situações:
1 - utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
II - aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legislação vigente;
III - constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou
auditorias;
IV - deixar de manter atualizadas todas as informações referentes à execução do TERMO
DE COLABORAÇÃO para permitir que sejam gerados relatórios de Execução FísicoFinanceira ao término de cada período/etapa, conforme previsto em cronograma.
P ará g ra fo T e rc e iro - O TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser extinto pela vontade das
partes pela superveniência de norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente
inexequível o cumprimento das obrigações.
P ará gra fo Q u a rto - A rescisão do TERM O DE C O L A B O R A Ç Ã O importará na devolução
dos recursos não aplicados, no prazo de 30 (trinta) dias.
P a rágrafo Q u in to - A rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO será antecedida de
intimação da ENTIDADE, cabendo ao MUNICÍPIO indicar o inadimplemento cometido, os
fatos e os fundamentos legais.
P a rágrafo S e xto - A ENTIDADE se garantirá o contraditório e a defesa prévia.
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a) Advertência, por escrito pelo CONTATANTE, sempre que verificada pequenas
inadequações;
b) Suspensão do direito de pactuar novos Termos de Cooperação, dependendo da
gravidade;
c) Declaração de inidoneidade para pactuar com o MUNICÍPIO PARCEIRO, nos casos
de falte grave com comunicação aos respectivos Registros Cadastrais;
d) Rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO depois de observadas as exigências
estabelecidas no processo;
e) As sanções estabelecidas nas alíneas b e c são de competência exclusiva do
secretário municipal, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após
dois anos de aplicação da penalidade;
f) Prescreve em 5 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da
prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada
a execução da parceria; e
g) A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à
apuração da infração.
CLÁUSU LA VIGÉSIMA QUINTA - (Do P ro c e d im e n to )
Todos os atos e procedimentos relativos a este TERMO DE COLABORAÇÃO, tais como
o repasse de recursos, o acompanhamento da execução e a Prestação de Contas serão
obrigatoriamente e exclusivamente realizados pela Diretoria de Convênios.
P a rágrafo Ú n ico - O(s) processo(s) administrativo(s) relativos a este TERMO DE
COLABORAÇÃO deverá(ão) permanecer arquivado(s) no órgão de origem, instruído(s)
com os documentos que se fizerem necessários.
CLÁUSU LA VIGÉSIMA SEXTA - (Da P u blica çã o , da D iv u lg a ç ã o e d o C o n tro le do
T erm o de C o laboraçã o)
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CMDCA
Municipal
Rua
M anoel Vieira –
s/nConselho
- B airro: Centenário
- Duque de Caxias/RJ
CEP: 25020-210
Tel.:e3652-5461
dos
Direitos
da
Criança
do Adolescente
CMDCA
E-mail: cmdcaduquedecaxias@ gmail.com

1

I - número do TERMO DE COLABORAÇÃO;

2

II - nome do MUNICÍPIO e da ENTIDADE;

4

III - valor do TERMO DE COLABORAÇÃO;

3
5

6

IV - objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO;
V- data de assinatura e período de vigência;
VI - dotação orçamentária; e
VII - número do empenho, quando couber.
P a rágrafo S e gu n d o - Uma cópia do TERMO DE COLA BOR AÇÃO deverá ser
encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, até o quinto dia útil
seguinte ao da sua assinatura.
P ará g ra fo T e rc e iro - Durante todo o prazo de execução do TERMO DE COLABOR AÇÃO
a ENTIDADE deverá divulgar em seu sítio na rede mundial de computadores (internet) ou,
na falta deste, em sua sede, consulta ao extrato do TERMO DE COLABORAÇÃO,
contendo, pelo menos o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos,
inclusive sua Prestação de Contas, contendo comparativo específico das metas propostas
com os resultados alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de
qualidade, produtividade e social.
CLÁUSU LA VIGÉSIMA SÉTIMA - (Das N o tific a ç õ e s e C o m u n ic a ç õ e s )
Todas as comunicações relativas a este TERMO DE COLABORAÇÃO serão consideradas
como regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo ou remetidas por
telegrama, devidamente comprovadas, nos endereços dos representantes credenciados
pelos Partícipes.
P arágrafo Ú n ico - As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem
como quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste TERMO DE
COLABORAÇÃO, serão registradas em atas ou relatórios circunstanciados.
CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - (Do Foro)
Fica eleito o Foro Central da Comarca de Duque de Caxias, para dirimir qualquer litígio
decorrente do presente TERMO DE COLABORAÇÃO que não possa ser resolvido por
meio amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
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CLAUSU LA VIGÉSIMA NONA - DAS ASSINATURAS
E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunciável
cumprimento dos termos do presente instrumento, em 06 (seis) vias de igual teor e forma,
para um só efeito, que vão assinadas pelos Partícipes e duas testemunhas abaixo
identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos, em Juízo ou dele.
Duque de Caxias,____d e __________ de 2022.
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MARCUS VINÍCIUS DE MORAES GUIMARÃES

33
34
35
36
37
38

Representante Legal
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TESTEMUNHAS:
1._____________
2 .__________________________

BOLETIM nº 7101
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Após a celebração do TERMO DE COLABORAÇAO, assim como de qualquer Termo
Aditivo, seu extrato deverá ser publicado, dentro do prazo de 10 (dez) dias da sua
assinatura, no Diário Oficial do Município, o que deverá ser providenciado pelo MUNICÍPIO.
P a rágrafo P rim e iro - O extrato deverá conter as seguintes informações:

ENTIDADE
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ATA de número 01 (um) do ano de 2022, Reunião Ordinária do Conselho Municipal
dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque de Caxias - RJ realizada ao
décimo sétimo dia do mês de janeiro do corrente ano, de forma remota, através do
aplicativo Zoom, nos termos do Art. Io da Deliberação 04/2019/CMDCA que, dispõe
sobre a criação de grupos de trabalho pela plataforma on-line, presentes os seguintes
conselheiros (as). ____________________________________
Mareia Nascimento Cardoso
AMAC
Sociedade Civil
Bruno Dalvi
AMAC
Sociedade Civil
Creusa Maria Silva de Moraes
BETEL
Sociedade Civil
Mayla Leiroz Cardoso Carneiro
BETEL
Sociedade Civil
Ozair Machado de Oliveira
ASCAC
Sociedade Civil
Fernanda Brito Branco
Sociedade Civil
ASCAC
Carla Cristina Paula de Farias
LUAR
Sociedade Civil
Walderson Baptista Bonifácio
LUAR
Sociedade Civil
Sonia Regina Vidal
CIREB
Sociedade Civil
Juliana Vidal Campos
CIREB
Sociedade Civil
Joelma Silveira Gomes
OAB
Sociedade Civil
Regis Luís de Oliveira
AMIRES
Sociedade Civil
Thais Batista da Silva
Sociedade Civil
AMIRES
Lídia Santos Malafaia
SMCT
Governo
Sara Carolina M. Leite
SMCT
Governo
Jaqueline Carlos Dias
SMASDH
Governo
Maria da Penha Cruz dos Santos
SMASDH
Governo
Iara Oliveira da Rocha
SMEL
Governo
José Ricardo Alves Lavouras
SMF
Governo
Patrícia Lima Pereira Peres
Governo
SMS
O contador Sr. Péricles Ribeiro deu início a abertura da reunião que convoca a
assembléia e realiza o primeiro chamamento às 14h30min. Em seguida passou a palavra
para o Assistente Jurídico, Dr. Flávio Oliveira dos Santos que cumprimenta a todos e
agradece a participação dos Conselheiros (as) de Direitos e equipe técnica e segue
dizendo que por conta da natureza desta reunião, a até então ex-presidente do CMDCA
Márcia Nascimento Cardoso, não poderá presidir a reunião, portanto o mesmo iria ser o
responsável por dirigi-la. Em seguida o Assistente Jurídico explana que serão
empossados os novos Conselheiros de Direitos, Presidente, Vice-Presidente, Tesoureiro
e Secretário da Diretoria do CMDCA. A Reunião segue e o Dr. Flávio comunica o
apossamento dos seguintes Conselheiros (as) de Direitos: Creusa Maria Silva de Moraes
(BETEL - Titular), Mayla Leiroz Cardoso Carneiro (BETET- Suplente), Ozair Machado
de Oliveira (ASCAC- Titular), Fernanda Brito Branco (ASCAC- Suplente), Carla
Cristina Paula de Farias (LUAR- Titular), Walderson Baptista Bonifácio (LUARSuplente) Mareia Nascimento Cardoso (AMAC- Titular), Bruno Dalvi (AMAC MUNICIPAL
DIREITOS
DA CRIANÇA
E DOVidal
ADOLESCENTE
Suplente), CONSELHO
Sonia Regina
Vidal DOS
(CIREBTitular),
Juliana
Campos (CIREBM anoel
Vieira s/n
- B airro: Callado
Centenário
- Duque
de Caxias/RJ
Suplente), Dra.Rua
Márcia
Valéria
Passarelli
(OABTitular)
justificou a ausência
V ' CEP: 25020-210 Tel.: 3652-5461
por e-mail, Joelma Silveira Gomes (OAB- Suplente), Regis Luis de Oliveira (AMIRESCMDCA
E-mail: cmdcaduquedecaxias@ gmail.com
Titular), Thais Batista da Silva (AMIRES- Suplente), Lídia Santos Malafaia (SMCTTitular), Sara Carolina Marques Leite (SMCT- Suplente), Jacqueline Carlos Dias
(SMASDH - Titular), Maria da Penha Cruz dos Santos (SMASDH - Suplente), José
Ricardo Alves Lavouras (SMF - Suplente), Patrícia Lima Pereira Peres (SMS Titular), Iara Rocha (SMEL - Titular), em seguida o Dr. Flávio Oliveira passa a palavra
para o subsecretário de Assistência Social e Direitos Humanos, Sr. Janyr Menezes, que
inicia sua fala cumprimentando e parabenizando a todos os Conselheiros (as) de
Direitos empossados, ressaltou a tamanha importância desse cargo e desejou a todos que
seja um ano de muitas realizações e sucesso profissional. A reunião segue e o Dr. Flávio
Oliveira retoma a fala para dessa vez, iniciar a eleição da Diretoria Executiva: sendo a
Sra. Márcia Nascimento Cardoso - AMAC, indicada pelo Fórum Municipal da
Sociedade Civil, eleita por unanimidade como Presidente do CMDCA, em seguida, a
Sra. Jacqueline Dias - SMASDH, eleita por unanimidade, como Vice-Presidente do
CMDCA, a nomeação da Sra. Lídia Malafaia - SMCT, eleita por unanimidade, como
Tesoureira do CMDCA e por fim, o Sr. Bruno Dalvi - AMAC, eleito por unanimidade,
como Secretário da Diretoria do CMDCA. EM DELIBERAÇÃO. POR
UNANIMIDADE FOI APROVADA. Em seguida, o Assistente Jurídico do CMDCA,
Dr. Flávio Oliveira passa a palavra para então Presidente do CMDCA, Mareia
Nascimento Cardoso, que inicia sua fala cumprimentando a todos e dá ciência sobre as
Reuniões Ordinárias do CMDCA, que ocorrem em toda primeira quarta-feira do mês, às
14hs no Auditório do Complexo de Assistência Social, espero que a partir de fevereiro
nós consigamos realizar as reuniões de forma presencial, com todos os cuidados
necessários. A Sra. Márcia Nascimento ressalta a importância da atualização do
Regimento Interno e as demais leis que regem o CMDCA, então temos muito trabalho
pela frente e eu conto com o apoio de todos. Em seguida o Assistente Jurídico do
CMDCA, Dr. Flávio Oliveira, agradece a todos (as) pela participação nesta reunião, dá
por encerrada a Reunião Ordinária, às 16h05min, e eu, Márcia Nascimento Cardoso,
Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Duque
de Caxias, lavrei a presente ATA, que vai por mim assinada.
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Márcia Nascimento Cardoso
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Presidente do CMDCA/DC
Presidente do CMDCA
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BOLETIM nº 7101
FUNDEC

Duque De

caxias

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC - Fundação
de Apoio
a Escola
Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer,
ATOS
DO
PRESIDENTE
Cultura e Políticas
Sociais de
Duque
de Caxias

EXTRATO

TERM O:

Term o de Cooperação Técnica, re g is tra d o no Livro n 9 0 1 /2 0 2 2 , fls. 0 5 /0 8 , sob
o

n9

0 2 /2 0 2 2

da

Fundee,

o riu n d o

do

p rocesso

a d m in is tra tiv o

n9

0 1 4 .0 0 0 .1 1 5 /2 0 2 2 .

PARTES:

FUNDEC - Fundação de A p o io à Escola Técnica, C iência, T e cn o lo g ia , E sporte,
Lazer, C u ltu ra e P olíticas Sociais de D uque de Caxias e SECRETARIA
M UNICIPAL DE SAÚDE DE DUQUE DE CAXIAS - SMSDC.

OBJETO:

O o b je to do p re s e n te T e rm o de C ooperaçã o Técnica é a c e le b ra çã o de
p a rce ria visa n d o a ca p a cita çã o dos a co lh id o s da Fazenda Paraíso, em cursos
p ro fis s io n a liz a n te s a serem
processo

a d m in is tra tiv o

(sessenta)

meses,

realizado s na p ró p ria

n9

0 1 4 .0 0 0 .1 1 5 /2 0 2 2 ,

v ig o ra n d o

e n tre

1 4 /0 1 /2 2

Fazenda, c o n s ta n te
possui

à

vig ê n cia

1 3 /0 1 /2 7 .

N ão

do

de

60

haverá

tra n s fe rê n c ia de recursos e n tre os p a rtícip e s.

PRAZO:

O prazo da vigência do p re s e n te c o n tra to é de 14 de ja n e iro de 2022 a 13 de
ja n e iro de 2027.

D uque de Caxias, 14 de ja n e iro de 2022.

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
P R E F E I T U R A

PREFEITURA DE DUQUE DE CAXIAS
FUNDEC - Fundação de Apoio a Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer,
Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias

UNIDOS PELC TRABALHO

EXTRATO

TERM O:

Terceiro Term o Aditivo ao C o n tra to

0 2 1 /1 9 , re g is tra d o

no

Livro n^

0 1 /2 0 2 2 , fls. 0 5 /0 6 , sob o n Q 0 2 /2 0 2 2 da Fundee, o riu n d o d o processo
a d m in is tra tiv o n^ 0 0 0 .2 5 0 /2 0 1 9 .

I* Funüec
PARTES:

B r

E £ 'C R Ç V S if0 O UMA *K5¥A

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 - Parque Duque

CEP 25085-131
DuqueT de
FUNDEC - Fundação de A p o io à Escola
Técnica, C-iência,
e cnCaxias
o lo g ia , E sporte,
H IS T E R IA
Tel.: e21-2672-5650
M ODERNIZAÇÃO1
Lazer, C u ltu ra e P olíticas Sociais de D uque de Caxias
PÚBLICA E INFORM ÁTICA LTDA - EPP, in scrita no CNPJ sob o n^
1 5 .0 6 4 .2 7 0 /0 0 0 1 -3 3 .

OBJETO:

O o b je to do p re s e n te T e rc e iro T e rm o A d itiv o ao C o n tra to n^ 0 2 1 /1 9 , q u e tra ta
da

c o n tra ta ç ã o

de

e m p re sa

especializada

na

locação

de

sistem as

de

in fo rm á tic a , c o n s ta n te do processo a d m in is tra tiv o n 5 0 0 0 .2 5 0 /2 0 1 9 , possui
c o m o fin a lid a d e a lte ra ç ã o q u a lita tiv a e q u a n tita tiv a do re fe rid o c o n tra to ,
s u p rim in d o seu v a lo r to ta l, além da p ro rro g a ç ã o de sua vigência , q ue passa a
ser de l g/0 1 /2 2 à 3 1 /1 2 /2 2 . O v a lo r to ta l do p re s e n te T e rc e iro T e rm o A d itiv o
ao

re fe rid o

c o n tra to

é de

R$ 3 2 1 .5 1 3 ,7 2

(tre z e n to s

e v in te

e um

m il

q u in h e n to s e tre z e reais e s e te n ta e dois centavos), e m ensal de R$ 26.792 ,81
(v in te e seis m il se te c e n to s e n o v e n ta e dois reais e o ite n ta e um centa vos), e
c o rre rá à co n ta da classificação o rç a m e n tá ria n^ 1 0 0 2 .0 4 .1 2 2 .0 0 0 1 .2 1 6 3 ,
N atureza de Despesa 3 .3 .9 0 .3 9 .0 0 , F onte 100, com c o b e rtu ra a tra vé s da N ota
de E m p e n h o n^ 0 0 2, d a ta d a de 0 3 /0 1 /2 0 2 2 .

PRAZO:

O p razo da vig ê n cia do p re s e n te c o n tra to é de 1Q de ja n e iro de 2022 a 31 de
d e z e m b ro de 2022.

D u q u e de Caxias, 3 de ja n e iro de 2022.

F FunDec
E S C R E V E N D O UMA N O VA H IS T Ó R IA

Av. Brigadeiro Lima e Silva, 131 - Parque Duque
CEP 25085-131 - Duque de Caxias
Tel.: 21-2672-5650

Segunda-feira
07 de Fevereiro de 2022

