
PREFEITURA DE MARATAÍZES

Secretaria  Municipal de Esporte e Lazer

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2022 
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA O “PROGRAMA MUNICIPAL DE DESPORTO

ESCOLAR E COMUNITÁRIO”

O  MUNICÍPIO DE MARATAÍZES,  pessoa jurídica de direito  público,  por  intermédio da
SECRETARIA  MUNICIPAL DE ESPORTES E  LAZER ,  considerando  o  disposto  nas  Lei  nº
13.019/2014,  alterada  pela  Lei  nº  13.204/2015,  torna  público,  às  ORGANIZAÇÕES  DA
SOCIEDADE CIVIL -  OSC  interessadas,   que através deste,  realiza  o chamamento  público,
visando a seleção de Entidades Privadas sem fins Lucrativos para firmar parceria por meio de
Termo  de  Colaboração  para  consecução  do  “PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  DESPORTO
ESCOLAR E COMUNITÁRIO”,  nos  termos  e condições  estabelecidas  neste  Edital,  conforme
Processo nº 11499/2019, devidamente aprovado pelo Chefe do executivo.

1-OBJETO:

1.1 Constitui  objeto  deste  Edital  a  seleção de projetos  para  o  “PROGRAMA MUNICIPAL DE
DESPORTO  ESCOLAR  E  COMUNITÁRIO”,  que  tem  como  objetivo  promover  o  esporte  de
formação,  o  de  rendimento  e  o  esporte  de  participação  em  nosso  município,  divulgando  e
popularizando modalidades esportivas e aos atletas de rendimento promover, competições onde
possam pontuar no ranking, viabilizando assim que eles possam competir em torneios nacionais e
internacionais,  oportunizando  a  construção  de  suas  carreiras,  bem como,  o  desenvolvimento
técnico para uma dedicação mais efetiva a sua modalidade.

2 – EXECUÇÃO:

2.1 Os projetos deverão ser executados no exercício 2023:

 I – Com datas a serem definidas pela Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes.

3 – DOS PROJETOS:

3.1 Os projetos devem contemplar uma ou mais áreas abaixo, apresentando uma ou mais das
seguintes  modalidades:  Vôlei  de  Praia,  Beach  Soccer,  Futsal,  Futebol  de  Campo,  Futevôlei,
Automobilismo,  Paramotor,  Esportes  Aquáticos,  Esportes  Radicais,  Esportes  de  Combate  e
Esportes Recreativos. 

3.1.1 Esporte de Formação: Promover o desenvolvimento integral de crianças, adolescentes e
jovens como fator da formação da cidadania e melhoria da qualidade de vida, prioritariamente em
áreas  de  vulnerabilidade  social,  e  por  consequência  desenvolver,  qualificar  e  detectar  futuros
talentos no meio esportivo Capixaba. 
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3.1.2 Esporte de Rendimento: Viabilizar a participação de atletas e equipes de alto nível, divulgar
e popularizar modalidades esportivas e promover competições onde possam pontuar no ranking
estadual,  viabilizando  aos  atletas  competir  nos  principais  torneios  nacionais  e  internacionais;
oportunizando a construção de suas carreiras esportivas, bem como, o desenvolvimento técnico
para uma dedicação mais efetiva a sua modalidade.

3.1.3 Esporte de Participação: de modo voluntário, compreendendo as modalidades desportivas
praticadas com a finalidade de contribuir para a integração dos praticantes na plenitude da vida
social, na promoção da saúde e educação e na preservação do meio ambiente.

3.2 Para os efeitos deste Edital entende-se que: 

3.2.1 Desporto de Formação: caracterizado pelo fomento e aquisição inicial dos conhecimentos
desportivos  que  garantam competência  técnica  na  intervenção  desportiva,  com o  objetivo  de
promover o aperfeiçoamento qualitativo e quantitativo da prática desportiva em termos recreativos.

3.2.2 Desporto de Rendimento: com a finalidade de obter resultados, podendo assim competir
nos principais torneios nacionais e internacionais.

3.2.3 Desporto de Participação: fomentar o esporte amador e de eventos desportivos de caráter
popular e recreativo. 

4 - INFORMAÇÕES E FORNECIMENTO DO EDITAL 
 
4.1 Os interessados em participar da presente seleção poderão obter informações no endereço Av
Rubens Rangel,  411 – Cidade Nova – Marataízes/ES - CEP: 29285-000 ou pelo telefone (28)
3532-1990 e-mail: esporte@marataizes.es.gov.br
 
4.2 A Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes disponibilizará gratuitamente o Edital  e os
anexos aos interessados, através do endereço eletrônico: http://www.marataizes.es.gov.br, ou na
sede da Secretaria de Esporte e Lazer no endereço do parágrafo 4.1.

5 - DAS INSCRIÇÕES 

5.1 As inscrições para o presente Edital estarão abertas no período de 09 de novembro de 2022 a
09 de dezembro de 2022 e poderão ser realizadas diretamente no Protocolo da Prefeitura de
Marataízes, situado na Av Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes/ES – CEP: 29285-
000, de segunda a sexta-feira, das 8:30 às 16:30, exceto nos feriados. 
 
5.2 Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período acima estabelecido
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5.3 Não serão aceitos documentos com prazos de validade vencidos. 
 
5.4 Serão indeferidas as inscrições de propostas concorrentes apresentadas em desacordo com
as normas, condições e especificações previstas no presente Edital. 

6 - CONDIÇÕES BÁSICAS PARA INSCRIÇÃO 
 
6.1 Em atendimento ao artigo 33 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, inciso V
alínea "a", poderão participar do presente Edital de Seleção:   
 
a)  Pessoa Jurídica  de  Direito  Privado sem fins  lucrativos,  estabelecida  no Estado do Espírito
Santo há, no mínimo, 01 (um) ano; e que comprove o caráter – definido nos atos constitutivos –
estritamente esportivos. 

7 - DAS VEDAÇÕES 
 
7.1 Estarão impedidos de se inscrever no presente Edital de Seleção: 
 
I - Pessoas jurídicas com fins lucrativos; 

II -Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria possuam relações de parentesco
com membros da Comissão de Seleção até o 2º grau; 

III -Servidores da Prefeitura de Marataízes ou pessoas que possuam parentesco com estes até o
2º grau, com exceção dos servidores que se encontram aposentados (inativos); 

IV - Membros da Comissão de Seleção;

V - Projetos ou documentações postados fora do período estabelecido no item 5.1;

VI - Pessoas jurídicas cujos dirigentes ou membros da diretoria sejam funcionários da Prefeitura
de Marataízes;

VII – Pessoas jurídicas que não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional, e possuam relações de parentesco com membros da
Comissão de Seleção até o 2º grau; 

VIII – Pessoas jurídicas que esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente
celebrada; 
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IX – pessoa jurídica que tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou
dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual
será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

7.2 Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista na Lei nº 13.019/2014 a
organização da sociedade civil que: 

I – não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no
território nacional; 

II – esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

III – tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental  na qual  será celebrado o
termo de colaboração ou de fomento,  estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou
companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

IV – tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se: 
a)  for  sanada  a  irregularidade  que  motivou  a  rejeição  e  quitados  os  débitos  eventualmente
imputados;

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

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

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
 
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; c) a prevista
no inciso II do art. 73 da Lei 13.019/2014; d) a prevista no inciso III do art. 73 da Lei 13.019/2014; 

VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 

VII - tenha entre seus dirigentes pessoas: 

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito)
anos; 
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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. 

VII Nas hipóteses previstas no art. 39 da Lei 13.019/2014, é igualmente vedada a transferência de
novos  recursos  no  âmbito  de  parcerias  em  execução,  excetuando-se  os  casos  de  serviços
essenciais que não podem ser adiados sob pena de prejuízo ao erário ou à população, desde que
precedida de expressa e fundamentada autorização do dirigente máximo do órgão ou entidade da
administração pública, sob pena de responsabilidade solidária. 

VIII  Em qualquer  das hipóteses previstas  no  caput  do  art.  39  da  Lei  13.019/2014,  persiste  o
impedimento para celebrar parceria enquanto não houver o ressarcimento do dano ao erário, pelo
qual seja responsável a organização da sociedade civil ou seu dirigente. 

IX Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, do art. 39 da Lei 13.019/2014 não
serão considerados débitos que decorram de atrasos na liberação de repasses pela administração
pública ou que tenham sido objeto de parcelamento, se a organização da sociedade civil estiver
em situação regular no parcelamento. 

X A vedação prevista no inciso III, do art. 39 da Lei 13.019/2014 não se aplica à celebração de
parcerias com entidades que,  pela sua própria  natureza,  sejam constituídas pelas autoridades
referidas naquele inciso, sendo vedado que a mesma pessoa figure no termo de colaboração, no
termo de fomento ou no acordo de cooperação simultaneamente como dirigente e administrador
público.

XI Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas
públicas. 

8 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA INSCRIÇÃO 
 
8.1 No presente Edital o proponente poderá inscrever-se em apenas 02 (dois) projetos esportivos,
sendo  um  para  cada  área.  Na  hipótese  de  apresentar  mais  de  01  projeto  por  área,  será
desclassificado ou eliminado do certame. 
 
8.2 A  proposta  deverá  ser  apresentado  em 01  (um)  envelope  opaco e  devidamente  lacrado,
contendo obrigatoriamente, a seguinte descrição externa: 
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER DE MARATAÍZES - ES 
ENDEREÇO:  Av Rubens  Rangel,  411,  Cidade Nova,  Marataízes  –  ES –  CEP: 29285-000.
EDITAL DE SELEÇÃO nº 001/2022 IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO: 
 
REMETENTE: 
(INFORMAR NOME E ENDEREÇO COMPLETO)

8.3  No ENVELOPE deverão constar os documentos necessários à inscrição e participação na
Seleção conforme modelos disponibilizados pela Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes
 

 Ficha de inscrição, devidamente preenchida. 

 Ofício de encaminhamento com proposta de celebração de Colaboração deverá
ser em versão original, datado e assinado, encaminhado ao titular da Secretaria,
conforme modelo; 

 Declaração de participação no chamamento, de acordo com modelo fornecido.

 Plano de Trabalho devidamente preenchido conforme termos do art.  22 da Lei
13.019/2014 e assinado pelo representante legal; 

  Projeto  detalhado  explicando  a  execução do plano  de trabalho,  e  apresentar
croqui do projeto devidamente assinado pelo responsável técnico; 

  Modelo de Currículo 

 Comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria  ou  de  natureza  semelhante;  Atestados  de  experiência  emitidos  por
organizações/órgãos públicos para os quais realizou ações semelhantes contendo
a  descrição  do  trabalho  realizado  de  forma  pormenorizada,  o  número  de
beneficiários, bem como os resultados alcançados. Notícias veiculadas na mídia
em diferentes suportes sobre atividades desenvolvidas 

 Cartão de CNPJ da Entidade, emitida pela Receita Federal do Brasil, mínimo 01
ano; 

 Cópia  do  Estatuto  da  Entidade  registrado  atual  e  cópia  simples  de  todas
alterações anteriores; 

 Cópia  da  ata  que  elegeu  a  atual  diretoria,  e  cópia  de  todas  as  alterações
anteriores; 

 Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de
Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada
um deles; 

  Declaração, assim como a comprovação de que a organização da sociedade civil
funciona no endereço por ela declarado exemplo (conta de água, luz, telefone,
internet ou contrato de locação);  
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  Cópia dos documentos do responsável  pela entidade (RG, CTPS, CNH), com
competência para firmar termo de colaboração com órgão público. Em caso de
Procurador,  deverá  ser  juntada  procuração  dando  plenos  poderes  para
representar a entidade. O procurador deverá apresentar os mesmos documentos
requeridos para ao presidente; 

  Apresentar  as  demonstrações  contábeis  do  último  exercício,  e  relatório  de
aprovação  das  contas,  assinado  pelo  representante  legal  e  por  profissional
registrado no CRC-ES; 

 Declaração em atendimento as vedações previstas no 39 da lei 13.019/2014 

 Certidão do contador responsável pela entidade e respectiva cópia da certidão de
regularidade do conselho regional de contabilidade, e cópia do cartão do CRC; 

 Declaração do gestor  responsável  pelo  controle  administrativo,  financeiro  e de
execução da parceria; 

 Declaração de Cumprimento de Requisitos Estatutários

 Declaração de publicidade aos recursos públicos, da divulgação da parceria na
internet; 

 Declaração de adimplência com o poder público firmada pelo representante legal
da organização Social,  de que não se encontra em nenhuma das situações de
impedimento tipificadas no art. 39 da Lei n° 13.019/2014; 

 Declaração de início das atividades;

 Declaração de comprometimento ao art. 33, quando for o caso;

 Declaração  de  comprometimento  de  aplicação  dos  recursos  conforme  lei
13.019/2014; 

 Declaração de Compatibilidade de Preços, assinada pelo representante legal da
OSC e carimbada; 

 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida pelo Tribunal Superior
do Trabalho, em cumprimento à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011;

 Certidão negativa emitida pela Fazenda Pública Estadual ou, se disponibilizado,
através de comprovantes de pesquisa extraídos via internet; 

 Certidão  Negativa  de  Inadimplência  emitida  pela  Fazenda  Pública  Estadual,
através de comprovantes de pesquisa extraídos via internet – SIGEFES; 

 Certidão  Conjunta  Negativa  de  Tributos  Federais  relativos  às  contribuições
previdenciárias e às de Terceiros, emitida pela Receita Federal do Brasil; 

 Certificado de Regularidade do FGTS; 

 Certidão Negativa Municipal; 

 Pesquisa  prévia  de  mercado  –  Apresentação  de  lastro  probatório  quanto  aos
valores demandados pelo Beneficiário (mediante a adoção de qualquer meio que
possibilite  a  efetiva  constatação  do  preço  real  de  mercado.  Ex:  orçamentos
comerciais, registro de preços em vigor, contratos análogos, internet etc.)
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 Mapa Comparativo de Preços;

 Declaração  de  Chancela  da  Entidade  Nacional  do  Desporto,  no  caso  de
Federações. 

8.4 É de inteira responsabilidade do proponente apresentar a documentação solicitada. 

8.5 O proponente poderá apresentar  documentos complementares à inscrição realizada,  até a
data limite de término das inscrições, desde que encaminhados à Secretaria de Esporte e Lazer
de Marataízes, acompanhados de cópia do protocolo inicial de inscrição.

9 - DO VALOR DO APOIO

9.1  O valor individual de cada projeto objeto do presente no Edital será distribuído da seguinte
forma:

9.1.1 Desporto de Rendimento – até o limite R$ 100.000,00

9.1.2 Desporto de Formação – até o limite de R$ 50.000,00

9.1.3 Desporto de Participação – até o limite de R$ 20.000,00

9.2 O valor individual do “apoio financeiro” será pago em conformidade com o cronograma de
desembolso (Plano de Trabalho):

I - Até o 10º (décimo) dia útil após a assinatura do Termo de Colaboração.

9.3 Os  contemplados  deverão  utilizar  os  recursos  financeiros  recebidos  do  Município  de
Marataízes, exclusivamente, nas despesas previstas no objeto do Projeto apresentado.

9.4 Toda e qualquer despesa a ser realizada será de responsabilidade exclusiva do contemplado,
a quem é vedado o uso do nome do Município de Marataízes ou de qualquer órgão do Governo
para contratações de serviços de terceiros ou aquisição de bens e serviços. 

9.5 Os contemplados somente poderão iniciar as despesas previstas no Projeto Técnico após o
recebimento dos recursos.

 
10 - DOS PROCEDIMENTOS DE SELEÇÃO

10.1 O Edital poderá ser impugnado até 02 (dois) dias antes do prazo de início das inscrições.
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10.2 A seleção dos projetos inscritos será feita por uma COMISSÃO DE SELEÇÃO, designada
pelo Secretário de Esportes e Lazer, que será composta por, no mínimo, 03  (três) membros de
reconhecida idoneidade e notório conhecimento na área Esportiva pertinente ao objeto, um dos
quais presidirá a Comissão.

10.3 Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos,
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do chamamento
público; 

10.4 A COMISSÃO DE SELEÇÃO analisará e selecionará os Projetos Técnicos dos proponentes
inscritos, e procederá ao julgamento dos mesmos segundo os critérios estabelecidos neste Edital,
fundamentando em ata sua decisão acerca da seleção dos projetos. 

10.5 Será  vedado  a  qualquer  membro  da  COMISSÃO  DE  SELEÇÃO  designar  ou  nomear
procurador para a realização dos trabalhos de seleção e julgamento das propostas concorrentes. 

10.6 Fica reservado o direito  à COMISSÃO DE SELEÇÃO, na hipótese de não haver projeto
esportivo concorrente com qualidade técnico-esportiva suficiente para receber o apoio financeiro
previsto, de não conceder o apoio. 

10.7 A  COMISSÃO DE SELEÇÃO decidirá  acerca  do  mérito  esportivo  e  social  dos  projetos
concorrentes,  escolhendo os melhores segundo os critérios de seleção previstos nesse Edital,
considerando  a  pontuação  mínima  de  60    (sessenta)  pontos  para  seleção  dos  projetos
concorrentes.

10.8 Em caso de empate, a COMISSÃO DE SELEÇÃO procederá ao sorteio para o desempate
ocorrerá de forma pública em data designada e divulgada pela comissão de seleção.. 

10.9 A COMISSÃO DE SELEÇÃO indicará, além dos projetos selecionados, também selecionará,
em ordem decrescente de classificação, considerados “suplentes”. Para se classificarem como
suplentes, os projetos precisarão obter uma pontuação mínima de 60 (sessenta) pontos.

10.10 Os projetos considerados “suplentes” serão contratados em casos de perda do direito de
contratação por algum dos projetos selecionados, ou na hipótese do proponente contemplado não
comparecer para assinar o Termo de Colaboração, ou se recusar a fazê-lo, ou não apresentar
todos os documentos solicitados.

10.11 O Resultado da Seleção de Projetos do Edital, apurado pela COMISSÃO DE SELEÇÃO,
consignado em ata, com indicação do nome do proponente e título do projeto, será publicado no
site  da  Prefeitura  de  Marataízes  www.marataizes.es.gov.br,  após  publicação  do  Aviso  de
Resultado no Diário Oficial.
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10.12 Poderá ser interposto RECURSO da decisão da seleção à COMISSÃO DE SELEÇÃO, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação do Resultado da Seleção no Diário
Oficial do Município de Marataízes. 

10.13 O RECURSO deverá ser realizado através de formulário próprio, e deverá ser Protocolado
na Prefeitura de Marataízes no horário  de 8:30 hs às 16:30 hs, na Av. Rubens Rangel,  411,
Cidade Nova, Marataízes – ES. 

10.14 O pedido de RECURSO será avaliado pela COMISSÃO DE SELEÇÃO e respondido através
de Ata, publicada no Diário Oficial do Município de Marataízes. A decisão, neste caso, terá caráter
definitivo e não será objeto de reexame.

10.15 O Resultado Final da Seleção de Projetos do Edital, com indicação do nome do proponente
e título do projeto, será publicado no Diário Oficial do Município de Marataízes.

11 - DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

11.1 O  "apoio  financeiro"  será  concedido  analisando-se  os  critérios  técnicos  e  esportivos  do
projeto, conforme segue:

CRITÉRIOS METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO PONTUAÇÃO

A)Excelência, 

originalidade e relevância

do projeto: 

Conteúdo  relevante,  concepção

ESPORTIVA  inovadora,  capacidade  de  preencher

lacuna ou carência constatada na comunidade onde

será  desenvolvido,  descrição  clara  e  objetiva  da

conveniência de sua execução. 

0 a 30 

B) Efeito multiplicador do 

projeto 

Impacto  esportivo  do  projeto;  interesse

público  do  projeto;  importância  da  ação  para  os

beneficiados,  sejam  estes  profissionais  envolvidos

e/ou  público  participante;  possibilidade  de  permitir

desenvolvimento esportivo local e regional,  no seu

universo  de  abrangência;  capacidade  de  agregar

parcerias e alianças. 

0 a 25 

C) Acessibilidade do Projeto  com  estratégias  eficazes  de 0 a 20 
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projeto ao público formação  de  público,  priorizando  ou  não  um

determinado  público-alvo;  com  planejamento  da

divulgação  do  projeto  visando  maior  participação;

garantia  de gratuidade  e   ações  que  permitam

maior  acesso  da  população  aos  bens  e produtos

culturais resultantes. 

D) Adequação da 

proposta orçamentária e 

viabilidade do projeto 

Proposta  orçamentária  que  especifique

todos  os  Itens  de  despesa  do  projeto,  de  forma

detalhada e compatível com preços de mercado, e

planilha  financeira  que demonstre  que o projeto  é

viável  e  exequível,  de  acordo  com  a  proposta

apresentada

0 a 10 

E) Potencial de 

realização do proponente 

e da equipe envolvida no 

projeto

Capacidade  do  proponente  e  dos  demais

profissionais  envolvidos  de  realizar,  com  êxito,  o

projeto  proposto,  comprovada  por  intermédio  dos

currículos, documentos e materiais apresentados

0 a 10

F) Capacidade técnico-

operacional da instituição 

proponente 

Grau  pleno  de  capacidade  técnico-

operacional;  Por  meio  de  experiência  comprovada

no portfólio de realizações na gestão de atividades

ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de

natureza semelhante. 

0 a 5

A atribuição de nota “zero” em qualquer critério implica na eliminação da proposta. 

12 - CRONOGRAMA 

Atividades Data

a) Publicação do Edital de Chamamento Público. 108/11/2022

b) Envio das propostas pelas OSCs. 09/11/2022 a 09/12/2022
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c) Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de

Seleção. 

20/12/2022 a 15/12/2022

d) Divulgação do resultado preliminar. 16/12/2022

e) Interposição de recursos contra o resultado preliminar. 19 a 23/12/2022

f) Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 26/12/2022

g)  Homologação  e  publicação  do  resultado  definitivo  da  fase  de

seleção,  com  divulgação  das  decisões  recursais  proferidas  (se

houver). 

27/12/2022

13 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

13.1 A programação orçamentária  que autoriza e fundamenta a celebração das parcerias é a
seguinte: 

Projeto/Atividade:  000015000001.2781200402.148  –  Manutenção  do  Programa
Municipal  de Desporto  Escolar  e  Comunitário  –  33503900000  –  Outros  Serviços  de
Terceiros - Pessoa Jurídica.

14 - DA ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

14.1 O proponente selecionado será convocado pela Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes
para, no prazo estabelecido neste Edital, comparecer à sede da Secretaria de Esporte e Lazer de
Marataízes, situada na Av Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes/ES – CEP: 29285-
000 ou pelo telefone (28) 3532-1990 e-mail: esporte@marataizes.es.gov.br para assinar o Termo
de Colaboração. 

14.2 O prazo estabelecido para os proponentes selecionados assinarem o Termo de  Fomento
será de no máximo de 05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial.

14.3  O  proponente  que  não  comparecer  para  assinar  o  Termo  de  Colaboração,  perderá,
automaticamente,  o  direito  ao “apoio financeiro”,  sendo convocados os suplentes,  pela  ordem
decrescente de classificação.
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14.4 O proponente selecionado deverá apresentar à Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes,
como condição para efetivar o direito ao “apoio financeiro” e a assinatura do Termo de Fomento, o
Comprovante de abertura de conta-corrente específica no BANESTES para o termo de fomento
solicitado, mediante apresentação de extrato bancário zerado; 

15 -  DA CONTRAPARTIDA 

15.1 Entende-se como contrapartida a oferta de ações visando a garantir  o amplo acesso da
população  em geral  ao  resultado  esportivo  gerado  com a  execução  do  projeto  contemplado,
objetivando  com  isso  a  democratização  e  maior  descentralização  do  acesso  aos  eventos
esportivos.

15.2 O  proponente  deverá  incluir  no  projeto  inscrito  a  contrapartida  a  ser  disponibilizada,
contemplando os itens a seguir: 

15.2.1 Itens Obrigatórios: 

 Acesso gratuito às atividades/apresentações; 

 Utilização do brasão do Município de Marataízes em todas as etapas do projeto.

15.2.2 Itens Adicionais: 

 Contemplar medidas que promovam a fruição de bens, produtos e serviços esportivos a
camadas  da  população  menos  assistidas  ou  excluídas  do  exercício  de  seus  direitos
esportivos  por  sua  condição  socioeconômica,  etnia,  deficiência,  gênero,  faixa  etária,
domicílio, ocupação; 

 Promoção de ações que facilitem o livre acesso de idosos e pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida e/ou medidas de acessibilidade comunicacional (de modo a diminuir
barreiras na comunicação interpessoal, escrita e virtual). 

16 - DAS OBRIGAÇÕES 

16.1 O período para a execução do projeto será o exercício de 2023.

16.2 O  proponente  contemplado  será  responsável  pela  completa  execução  do  projeto
selecionado, de acordo com o conteúdo apresentado na inscrição e selecionado pela Comissão
de seleção, bem como pelas ações visando à mobilização de público e divulgação. Quaisquer
alterações de formato e conteúdo deverão ser solicitadas e autorizadas antecipadamente pela
Secretaria de Esporte e Lazer de Marataízes. 
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16.3 Ao enceramento do termo de fomento, a entidade deverá apresentar a prestação de contas
até 90 (noventa dias), impreterivelmente, a entidade é obrigada a apresentar
a) Ofício de encaminhamento

b) cópia do Plano de Trabalho aprovado e Aditivos

c) cópia do Termo de colaboração, com a indicação da data de sua publicação;

d) Relatório de Execução Físico-Financeira;

e) Relação de Pagamentos Efetuados, por ordem cronológica do extrato; 

f) Relatório de Execução da Receita e Despesa; 
g) cópias de Notas Fiscais/ Faturas, com seus respectivos recibos, com identificação do número
do  convênio,  atestadas  os  serviços  e/ou  material,  cópias  de  cheques/empenhos  e  guias  de
recolhimentos de INSS, ISS e FGTS; 

h) deverá ser apresentando o Extrato de Conta Bancária específica do período do recebimento da
parcela única ou da primeira parcela até o último pagamento;

i)  deverá  ser  apresentando  o  Extrato  de  Conta  Bancária  de  Aplicação  Financeira,  de  todo o
período da conta;

j) Conciliação Bancária, quando houver; 

k)  cópia  de  Cheques (que deve ser  emitido  nominal  a  empresa prestadora  dos  serviços),  ou
transferência bancária (TED/DOC); 

l) Comprovação de Regularidade Fiscal dos fornecedores contratados (certidão negativa de INSS,
PGFN e FGTS).

m) Relatório detalhado, contendo: cópias de Fotos/ imagens /jornais ou a critério do Convenente,
apresentar os originais ou qualquer registro que comprove de maneira inequívoca a execução do
item/ação  constante  no  Plano  de  Trabalho,  de  modo  que  fique  evidenciada  a  utilização  da
logomarca do apoio da administração pública, onde ocorreu à ação, a data em que ocorreu o
registro e, quando for o caso a ação para qual se faça necessária a identificação específica, além
de todos os respectivos documentos fiscais comprobatórios.

n)  Comprovante  de  depósito  na  conta  do  Tesouro  Municipal,  quando  houver  devolução  de
recursos não utilizados.

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Av. Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes – ES 

esporte@marataizes.es.gov.br (28) 3532-1990

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3100330039003200390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que 

institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

Autenticar documento em https://marataizes.nopapercloud.com.br/autenticidade 

com o identificador 3100330039003200390037003A00540052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que 

institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.

mailto:esporte@marataizes.es.gov.br


PREFEITURA DE MARATAÍZES

Secretaria  Municipal de Esporte e Lazer

17 - DAS PENALIDADES 

17.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei nº
13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia
defesa, aplicar à organização da sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 
 
II-  suspensão temporária  da  participação em chamamento  público e impedimento  de  celebrar
parceria  ou  contrato  com órgãos  e entidades da esfera de  governo da administração pública
sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 
 
III -  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 reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade
civil  ressarcir  a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso II. 

Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva de
Secretário  Municipal  de  Esporte  e  Lazer,  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. 

17.2 Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas,
a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

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

18 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1 Os proponentes contemplados que estiverem inadimplentes com o Município de Marataízes
não poderão receber os recursos previstos no presente Edital de Seleção, hipótese em que serão
desclassificados. 

18.2  O proponente obriga-se a divulgar o brasão do Município de Marataízes – Secretaria de
Esportes e Lazer, em todas as peças promocionais relativas ao projeto, como cartazes, banners,
folders, convites, e-mail marketing, post em redes sociais, bandeiras, outdoors, etc, nos locais de
realização da ação.
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18.3 Na divulgação do projeto contemplado é vedada a utilização de nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos

18.4 Os  proponentes  contemplados  deverão  utilizar  os  recursos  financeiros  recebidos
exclusivamente em despesas pertinentes à execução dos projetos contemplados. 

18.5 A inscrição do proponente configura na prévia e integral aceitação de todas as condições
estabelecidas neste Edital. 

18.6 Na hipótese de a organização da sociedade civil  selecionada não atender aos requisitos
exigidos  nos  arts.  33  e  34  da  lei  nº  13.019/2014,  alterada  pela  lei  nº  13.204/2015,  aquela
imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos
termos da proposta por ela apresentada.

18.7 Os casos omissos do presente Edital serão decididos pelo Secretário de Esportes e Lazer de
Marataízes.

18.8 À Secretaria de Esportes e Lazer de Marataízes fica reservado o direito de prorrogar, revogar
ou  anular  o  ato  convocatório,  havendo  motivos  ou  justificativas  para  tais  procedimentos
devidamente apresentados nos autos do processo de origem. 

18.9 Fica eleito o foro da Comarca de Marataízes – ES para serem dirimidas quaisquer questões
decorrentes.

Marataízes, 07 de novembro de 2022.

Robson Seyr

Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Av. Rubens Rangel, 411 – Cidade Nova – Marataízes – ES 

esporte@marataizes.es.gov.br (28) 3532-1990
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FICHA DE INSCRIÇÃO

EDITAL Nº:

Edital nº 
___/_____:

SELEÇÃO DE PROJETOS ESPORTIVOS 

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

Título:

IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO:

IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE:

Nome:

Data de Nascimento:     /     /

Idade:

Endereço (logradouro/número/complemento): Bairro:

Cidade: UF: CEP:

CNPJ: CPF: RG:

Telefone e DDD: E-mail:

IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL (No caso de pessoa Jurídica):

Nome:

Cargo/função: Telefone:

CPF: RG:

E-mail:

_______________________________________________________
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MODELO DE OFICIO DE ENCAMINHAMENTO
(Utilizar papel timbrado)

A Sua Excelência o Senhor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Secretário de Municipal de Esportes e Lazer

Oficio N.º _________
Local/Data.

Senhor Secretário, 

1. A (Nome da Entidade) vem encaminhar, pelo presente, o Projeto Básico, Plano de Trabalho

e  Documentação,  contendo  solicitação  de  recursos  no  âmbito  da  ação

______________________________________________________(Promoção  e  Apoio  a

Jogos  e  Eventos  Esportivos  de  Rendimento/ou/Promoção  e  Apoio  ao  Esporte

Educacional, Comunitário e Lazer), nos termos da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº

13.204/2015 e normas definidas pela Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes.

2. O valor solicitado é de R$ _______________________ (valor por extenso).

3.  Informo  que  esta  (Nome  da  Entidade)  teve  projeto  consignado  no  Orçamento  desta

Secretaria,  identificado  pela  Emenda  Parlamentar  do  (Nome  do  Deputado)  de  n.  º

__________________ no valor de R$ ____________________ (valor por extenso).  

4. Esclarecemos que o projeto (nome do projeto) beneficiará cerca de xxx pessoas, dentre

crianças, adolescentes e jovens.

5. Tal solicitação vai proporcionar (informe aqui os fins pretendidos pelo evento ou aquisição

de material e os benefícios que irá gerar a sociedade).

______________, _____ de _______________ de _____

_________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO

Edital nº 
001/2022:

       IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE

Nome:

        IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Título:

Declaro, para fins de inscrição no edital acima referenciado, que concordo e atendo às condições

de inscrição estabelecidas e possuo a documentação exigidas para a contratação do projeto, caso

seja selecionado.

Declaro, ainda, que estou ciente de que, caso não compareça à sede da Secretaria de Esporte e

Lazer de Marataízes para apresentar o Comprovante de abertura de conta corrente específica no

BANESTES para o termo de Colaboração solicitado ou a apresente com alguma irregularidade,

perderei,  automaticamente,  o  direito  ao "apoio  financeiro",  sendo convocado o  suplente,  pela

ordem decrescente de classificação.,

Marataízes, ____ de _______ de 2023.

…………………………………………..

Assinatura
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PLANO DE TRABALHO 
(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015)

1.

NOME DO PROJETO

2.

DADOS DA ENTIDADE

Nome da instituição:

CNPJ:

Endereço:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:
 

Telefone(s): Fax: Página na internet (home page):

Endereço eletrônico (e-mail):

2.1 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃO (Quem assinará o instrumento jurídico)

Nome completo:

Cargo: Mandato:
Início:                    Término:

CPF: Identidade / Órgão Expedidor:

Endereço:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:

Telefones (incluindo celular e fax Endereço eletrônico (e-mail):

3.
RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome completo:

CPF: CREF:

Telefones (incluindo celular e fax): Endereço eletrônico (e-mail):
 

Formação:
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4.
OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste projeto. Se houver, incluir os
dados de identificação).

Nome da instituição:

CNPJ:

Endereço:

Bairro: Cidade: Estado: CEP:
 

Telefone(s): Fax: Página na internet (home page):

Endereço eletrônico (e-mail):

5.

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (demonstrativo que a entidade atua na área esportiva)

6.

ESTRUTURA FÍSICA DA ENTIDADE

6. 1 Equipe de Profissionais  Permanente da OSC  (Informar a composição da equipe de profissionais  que
atuarão na execução da proposta).

Nome Formação Função na Entidade
Carga Horária

Semanal de Trabalho

6.2  Estrutura Física:

(                ) Própria          (           ) Cedida               (         ) Alugada             (            ) Outra

6.3  Instalações  Físicas  (Informar  o  número  de  cômodos  existentes  na  instituição  e  quais  são  as  principais
atividades realizadas em cada espaço):

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço
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6.4 Equipamentos Disponíveis (Informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na instituição que
poderão ser utilizados durante a execução do objeto. Exemplo: carros, equipamentos, máquinas, terrenos e etc.)

Tipo de Equipamento Quantidade

7.

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO ESPORTIVO

Previsão de Início e fim de execução do projeto:

Início: Término: 

Local(is) de Execução do Projeto Esportivo 
Obs.(1): Deve(m) ser apresentado(s) o(s) local(is) de realização das atividades do projeto

Público-Alvo e Números de Atendimentos Diretos

Público-Alvo

Atendimentos
Diretos

Observações (detalhamento das formas de participação e promoção de acesso dos participantes, ou seja, quais os
critérios para inscrição dos atletas, como as vagas serão divulgadas etc.)

8.
JUSTIFICATIVA  (descrição da realidade sócio-esportiva que será trabalhada pelo projeto; identificação desta
realidade com a área geográfica e o público-alvo; problemas e oportunidades que são considerados prioritários,
indicação do referencial teórico que será abordado nos campos “Metodologia” e “Avaliação” etc)

PROPOSIÇÃO DO PROJETO EM ALINHAMENTO AOS VETORES
Indique qual dos Vetores a ser trabalhado em relação ao objetivo do projeto

(  ) Alto Rendimento (   ) Esporte Educacional (   ) Esporte Comunitário

PROPOSIÇÃO DO PROJETO EM LINEARIDADE AO(S) NÚCLEO(S) CONCEITUAL(IS)  Indique o(s)
Núcleo(s) Conceitual(is) a ser(em) trabalhado(s) transversalmente aos objetivos do projeto, e identifique os pontos
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da proposta onde exista(m) este(s) alinhamento(s):

(   ) Cultura (   ) Turismo (   ) Meio Ambiente (   ) Saúde

INTERAÇÃO COM AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ESPORTES E LAZER

Inserir o Projeto Esportivo no contexto das disposições da Constituição da República Federativa do Brasil,  da
Constituição Estadual, entre outras; estabelecer suas relações com o Esporte e demais equipamentos esportivos e
projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes.

9.

OBJETIVOS

Objetivo Geral (afirmação capaz de demonstrar a transformação que o projeto pretende alcançar)

Objetivo(s) Específico(s) Passos estratégicos para que o objetivo geral possa ser alcançado

(Devem  apresentar
detalhadamente  o  objetivo  geral,
relacionando com os resultados a
serem atingidos):

10.
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METODOLOGIA

Princípios, protocolos e referencial teórico

Descreva a maneira como as atividades serão implementadas, incluindo os principais procedimentos, as técnicas e
os  instrumentos  a serem empregados.  Destaque outros  aspectos  metodológicos  importantes,  como a  forma de
atração  e  integração  dos  públicos  atendidos;  a  forma  de  seleção  e  critérios  de  seleção  e  permanência  dos
beneficiados no Projeto, os locais de abordagem desses grupos ou de execução das atividades; a natureza e as
principais funções dos agentes multiplicadores; os mecanismos de participação comunitária no projeto e outros. É
preciso que se descreva com precisão de que maneira o projeto será desenvolvido, ou seja, o  COMO FAZER
(para organizar, estruturar  e desenvolver as atividades).

11.
RESUMO DO PROJETO

12.
GRADE PRELIMINAR DIA X HORÁRIO X ATIVIDADE

Dia /
Horário

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

xx:xx a
xx:xx

xx:xx a
xx:xx

xx:xx a
xx:xx

xx:xx a
xx:xx

xx:xx a
xx:xx

xx:xx a
xx:xx

13.
CRONOGRAMA DE ATIVIDADES

Ações
Mês
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

Mês
09

Mês
10

Mês
11

Mês
12
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14.
AVALIAÇÃO 
(apresentar as propostas de protocolo que validam os objetivos do projeto)

Obj. Específico Indicadores Método de verificação Avaliador

(EXEMPLO) Estimular  o
desenvolvimento  de
potencialidades,  habilidades,
talentos.

Desempenho e destaque
Monitoramento  do
desempenho

Educador Físico

15.

MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA

15.1 Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto (Indicar
quais  são  as  técnicas,  quando  serão  aplicadas,  e  quais  os  objetivos  da  aplicação  e  quais  os  possíveis
encaminhamentos que serão adotados com base nas informações obtidas durante o monitoramento e avaliação):

15.2 Sustentabilidade da Proposta (Indicar se as ações/atividades terão continuidade após o término da vigência
deste Termo ou quais estratégias serão utilizadas para garantir a continuidade das ações/atividades):

16.

ORÇAMENTO RESUMIDO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

Sec. Municipal
de Esporte e

Lazer de
Marataízes

(Concedente)

PROPONENTE
(Contrapartida)

TOTAL

3.3.50.41

Materiais
Serviços de Terceiros –
Pessoa Física
Serviços de Terceiros –
Pessoa Jurídica

TOTAL

17.
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ORÇAMENTO ANALÍTICO

1 - Número

2 - Detalhamento da Ação
3 - 

Quatidade
 

4 -
Unidade

5 -
Duração

6 - Valor
Unitário 

7 – Total 
(3x5x6)Item Balizamento

1. Materiais de Consumo (ExemploMateriais)

1.1 (materiais
esportivos)

Bola de
XXXX

Item  necessário
para  o
desenvolvimento das
atividades
esportivas  Valor  de
referência:  pesquisa
de preços

20 Unidade --------- 10,00 200,00

1.2
1.3
1.4

2. Arbitragem (Exemplo Pessoa Física)
1.1
1.2
1.3
1.4

3. Sonorização (Exemplo Pessoa Jurídica)
1.1
1.2
1.3
1.4

18 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$ 1,00)                                                          

CONCEDENTE – MUNICÍPIO DE MARATAÍZES
Meta Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

1

Meta Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
1

19.

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS (este espaço é reservado a eventual(is) consideração(ões) a ser(em) feita(s)
pela instituição acerca do Projeto Esportivo apresentado à Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes). 

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO

a) relação entre a quantidade de produtos a serem adquiridos e número de participantes no projeto

b) relação quantitativa entre os serviços a serem contratados e as ações propostas pelo projeto
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c) outras considerações

19 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto à Sec. Municipal de Esporte e
Lazer de Marataízes, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem débitos de qualquer natureza junto a
quaisquer órgãos ou Entidades da Administração Pública Municipal ,  que impeçam a transferência de recursos
oriundos de dotações consignados no Orçamento do Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes, na forma
deste Plano de Trabalho.
                                                                                                         

Em, _____de ____________________de_________

______________________________________
REPRESENTANTE LEGAL

20 - APROVAÇÃO PELO  CONCEDENTE

Aprovo o presente Plano de Trabalho.                                                                                                            

                                                                                                       
Marataízes (ES)_________, de __________________de_____

Local e Data

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
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MODELO DE CURRÍCULO

(Representante da Entidade Proponente e do Responsável pelo Projeto)
Obs.: O currículo deverá demonstrar a notória competência e experiência na área de atuação do objeto
avençado.

Dados Pessoais
Nome Completo

RG Órgão Expedidor CPF

Endereço (incluir CEP)

Comprovação do vínculo com a entidade proponente
(   ) Empregado (apresentar CTPS)
(   ) Declaração do representante legal da instituição
(   ) Ata de Assembleia de Eleição, no caso de Diretor ou membro de Conselho da Instituição
(   ) Comprovação de ingresso na entidade no caso de associado

Formação Acadêmica (deverão ser anexados os respectivos comprovantes)
Escolaridade
(   ) Fundamental (   ) Médio

(   ) Médio Profissionalizante
(   ) Superior

Instituição de Ensino Curso (médio profissionalizante ou
superior)

Data de Conclusão

Pós-Graduação  “Stricto
Sensu”

Instituição de Ensino Data de Conclusão

Pós-Graduação “Lato Sensu” Instituição de Ensino Data de Conclusão

Instituições em que prestou serviços na área de atuação
Instituição Início do Vínculo Término do Vínculo

Projetos, programas e planos de ação em que participou na área de atuação do objeto a ser
executado

Projeto,
programa e

planos de ação

Instituição
Responsável

Função
Desempenhada

Data de Início
Data de

Conclusão

(LOCAL E DATA)

____________________________
(ASSINATURA)
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PAPEL TIMBRADO

MODELO ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O(A) “NOME DA ENTIDADE DECLARANTE”, regulamente inscrita no CNPJ sob o n.º
XXXXX,  com sede em “endereço completo da entidade declarante”,  representada por
“nome  completo  do  representante  legal”  vem,  por  meio  desta,  atestar,  para  fins  de
comprovação junto ao Município de Marataízes - ES, por intermédio da Sec. Municipal de
Esporte  e  Lazer  de  Marataízes, que  o(a)  NOME  DA ENTIDADE  PROPONENTE,
inscrito(a)  no  CNPJ  sob  o  nº  XXXXX,  situado(a)  à  endereço  completo  da  entidade
proponente com  CEP,  apresenta  capacidade  técnica,  física  e  operacional  para  o
desenvolvimento  do  projeto  (nome  do  projeto) conforme  especificado  no  Plano  de
Trabalho, considerando as experiências adquiridas na execução de projeto(s)/ação(es) na(s)
área(s) esportivo/educacional/social.

A comprovação no que diz respeito ao desenvolvimento de atividade (s), projeto(s)/ação(es),
realizadas(os),  referentes  à  matéria  do  objeto,  estão  relacionadas  no  Histórico  anexo,
demonstrando  a  execução  com  qualidade,  não  existindo,  até  a  presente  data,  fatos  que
desabonem  a  conduta  e  a  responsabilidade  da  entidade  com  as  obrigações  assumidas,
confirmando assim a capacidade técnica, física e operacional para a execução do que foi
proposto.

Por ser esta a completa expressão da verdade, firma-se a presente declaração para que surta
seus efeitos jurídicos

___________, _____ de _______________ de ____

___________________________________________

Assinatura do Representante Legal 
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CERTIDÃO CONTENDO O NOME DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA
ENTIDADE E PERÍODO DE ATUAÇÃO

 (Artigo 34, Inciso VI, da Lei n° 13.019/2014 Alterada pela Lei n° 13.204/2015)

C E R T I D Ã O

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização da Sociedade Civil, certifico que os dirigentes e conselheiros da referida entidade,

cujo período de atuação é de ____/___/____ a ____/____/______, são: 

Nome N° CPF

N° RG Órgão
Expedidor

Cargo Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro Cidade CEP

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

Nome N° CPF

N° RG Órgão
Expedidor

Cargo Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro Cidade CEP

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

Nome N° CPF

N° RG Órgão
Expedidor

Cargo Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro Cidade CEP
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Telefone 1
(    )

Telefone 2
(   )

Telefone 3
(    )

Nome N° CPF

N° RG Órgão
Expedidor

Cargo Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro Cidade CEP

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

Nome N° CPF

N° RG Órgão
Expedidor

Cargo Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro Cidade CEP

Telefone 1 Telefone 2 Telefone 3

local, _____ de _______________ de ______.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO

Declaro  para  os  devidos  fins  que  a  entidade  inscrita  no  CNPJ  sob

_________________________, é uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, que se

encontra em pleno e contínuo funcionamento nos últimos 12 (doze) meses, cumprindo suas

finalidades estatutárias no endereço: rua ______________________, nº _______________, no

bairro _____________, na cidade de _______________________, CEP _______________, no

telefone  (___)  ______________,  e  e-mail  _____________________,  conforme comprovante

anexo.

(Anexar cópia de comprovante de água, luz, telefone, internet, ou contrato de locação)

local, _____ de _______________ de ______.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AS VEDAÇÕES PREVISTAS NO 39 DA LEI

13.019/2014.

Declaro para os devidos fins junto a essa Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes,  que

não integram a respectiva diretoria dirigentes cujo as vedações estão previstas no artigo 39 da

Lei Federal 13.019/2014.

local, _____ de _______________ de ______.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

CERTIDÃO CONTADOR RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização da Sociedade Civil, declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que (nome do

contador), CPF _____________________, CRC n° _______________ é o contador responsável

pela  referida  entidade  e  que  seu  registro  está  regular  junto  ao  Conselho  Regional  de

Contabilidade, conforme cópia anexa.

Na  oportunidade,  informo que  a  escrituração  contábil  da  entidade,  esta  de  acordo  com as

normas de contabilidade, bem como, os princípios contábeis.

local, _____ de _______________ de ______.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

Obs:  anexar  a  esta  certidão  comprovante  de  regularidade  do  contador  perante  o  Conselho

Regional de Contabilidade
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE ADMINISTRATIVO,

FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO DA PARCERIA

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização  da  Sociedade  Civil,  nomeio  o(a)  Sr.(a)  __________________________,

portador(a)  do  CPF  ____________________,  como  Gestor(a)  na  Entidade  pelo  controle

administrativo, financeiro e de execução da parceria celebrado com o Município de Marataízes

por Intermédio da Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes

Declaro  ter  conhecimento  e  estar  ciente  das  responsabilidades  previstas  na  Lei  Federal  nº

13.019/2014.

local, _____ de _______________ de ______.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE  REQUISITOS ESTATUTÁRIOS
(Artigo 33 da Lei n° 13.019/2014 alterada pela Lei n° 13.204/2015)

Eu,  ___________,  brasileiro (a),  portador (a)  da CI Nº  _____________,  e CPF Nº  ______________,

residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da Organização da Sociedade

Civil, declaro para os devidos fins junto a essa Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes, que a

entidade atende o disposto no art. 33 da lei nº 13.19/2014, conforme relacionado abaixo:

1. Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social (Inciso I),

encontra-se previsto no artigo _________do estatuto;

2. Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa

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

preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (Inciso III), encontra-se previsto no artigo _________do

estatuto;

3. Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras

de Contabilidade (IV), encontra-se previsto no artigo _________do estatuto;

local, _____ de _______________ de _____.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE PUBLICIDADE DA PARCERIA

Eu,  ___________,  brasileiro(a),  portador(a)  e  inscrito  no  CPF  Nº  _____________,

representante legal da Organização da Sociedade Civil, declaro para os devidos fins e sob penas

da lei,  que se compromete em atender o disposto no Art. 11 da Lei 13.019/2014, de forma

especial a divulgação na internet e em locais visíveis da sede social e, quando for o caso, nos

estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as parcerias celebradas com a Sec. Municipal

de Esporte e Lazer de Marataízes

local, _____ de _______________ de ________.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA COM O PODER PÚBLICO

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização da Sociedade Civil, declaro  para os devidos fins junto a essa Sec. Municipal de

Esporte e Lazer  de Marataízes,  sob penas  previstas  no Artigo 299 do Código Penal  que a

Organização da Sociedade Civil, denominada de  __________________, não se encontra em

nenhuma das situações de impedimento dispostas no Art. 39 da Lei n° 13.019/2014.

local, _____ de _______________ de ____.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE INICIO DE ATIVIDADES

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização  da  Sociedade  Civil,  declaro  para  os  devidos  fins  que  a  entidade

__________________ teve seu início das atividades em ___/___/____ e que seu Estatuto atende

os ditames da Lei Federal nº 13.019/14.

local, _____ de _______________ de _____.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

(Artigo 51 da Lei n° 13.019/2014 alterada pela Lei n° 13.204/2015)

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização  da  Sociedade  Civil,  declaro  para  os  devidos  fins  que  a  entidade

__________________ se compromete em aplicar os recursos repassados de acordo com o art.

51 da Lei 13019/2014.

local, _____ de _______________ de_____.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

DECLARO para os devidos fins, perante a  Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes

que,  os  preços  propostos  para  aquisição  de  bens  e/ou  serviços  apresentados  por  essa

Organização  da  Sociedade  Civil,  referente  a  proposta  para  celebração  de  Parceria,  foram

apurados por meio de orçamentos atualizados, junto a fornecedores regulares, aptos quanto à

natureza de ocupação empresarial do itens do Plano de Trabalho e estão compatíveis com os

preços médios praticados no mercado regional.

local, _____ de _______________ de _____.

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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MAPA COMPARATIVO DA COLETA DE PREÇOS

Item Especificação

EMPRESAS

 Nome da Empres A Nome da Empresa B Nome da Empresa C Nome da Empresa D

Quant Preço Unitário Total Quant Preço Unitário Total Quant Preço Unitário Total Quant Preço Unitário Total

 
1
2
3

4

 

TOTAL  R$                     -  R$                     -  R$                   -  R$                   -  R$                   -  R$                   -  R$                 -  R$                 - 

OBS.: NO MÍNIMO 03 ORÇAMENTOS
DEVERÁ SER PREENCHIDO UM MAPA COMPARATIVO PARA CADA SERVIÇO

A EMPRESA XXXXXXXX CNPJ: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  APRESENTOU O MENOR VALOR GLOBAL.

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao Município de Marataízes - ES/Sec. Municipal de Esporte e Lazer de Marataízes para os efeitos e sob as penas da Lei, que o menor preço orçado está compatível com o valor de mercado. 

Em, ___/___/_____
                                                                                                         ________________________________
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO  DE  CAPACIDADE  ADMINISTRATIVA,  TÉCNICA E  GERENCIAL

PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Eu,  ___________,  brasileiro  (a),  portador  (a)  da  CI  Nº  _____________,  e  CPF  Nº

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, representante legal da

Organização da Sociedade Civil, declaro para os devidos fins e sob pena de responsabilidade

civil,  penal  e  administrativa  e  nos  termos  da  Lei  nº  13.019/2014,  art.  33,  c,  que  o  (a)

______(entidade)________________________,  dispõe  de  estrutura  física,  com  capacidade

administrativa, técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, assumindo

inteira responsabilidade pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de

contas.

local, _____ de _______________ de 2017

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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PAPEL TIMBRADO

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA:

Declaro para os fins de assinatura de Termo de Fomento/colaboração junto à Sec. Municipal de

Esporte e Lazer de Marataízes, que foi  aberta na data de  __/___/____ a conta bancária nº

______, na Agência nº _______, do Banco ____________________________, com o nome de

______________________,  e  que a  mesma será  de uso exclusivo para  a  movimentação de

recursos oriundos do referido termo de fomento/colaboração.

local, _____ de _______________ de 2017

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
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FORMULÁRIO DE RECURSO

Esse  documento  não  faz  parte  dos  documentos  de  inscrição  e  só  poderá  ser  utilizado  após
publicação dos resultados, e somente em casos em que o proponente considere a necessidade de
solicitar  à  Comissão  a  revisão  de  sua  colocação.  O  pedido  somente  será  aceito  se  enviado
exclusivamente nos termos dos itens 8.11 a 8.13, estabelecidos pelo edital.

Edital  001/2022  -  SELEÇÃO  DE  PROJETOS  PARA  O  PROGRAMA MUNICIPAL DE
DESPORTO ESCOLAR E 

Nome do Proponente:
Nome do Projeto:
Telefone:
E-mail:

Justificativa (descreva de forma objetiva o motivo do pedido de recurso)

Data: _____ de __________________de _______.

Assinatura do(a) candidato(a):

__________________________________________________
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

MANUAL SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS PARCERIAS

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º A prestação de contas é um procedimento de acompanhamento sistemático das parcerias
com Organizações da Sociedade Civil, dividida em duas partes, para demonstração de resultados, que conterá
elementos que permitam verificar, sob os aspectos técnicos e financeiros, a execução integral do objeto e o
alcance dos resultados previstos, devendo observar as regras previstas nos artigos 64 e 66 da Lei nº 13.019, de
2014.

Art. 2º As fases de apresentação das contas pelas Organizações da Sociedade Civil e de análise
e manifestação conclusiva das contas pela Administração Pública Municipal iniciam-se concomitantemente com
a liberação da primeira parcela dos recursos financeiros.

Parágrafo único. O instrumento de parceria irá estabelecer os prazos de prestações de contas
parciais e finais a título de fiscalização e acompanhamento, conforme Plano de Trabalho.

Art.  3º O processo de prestação de contas  deverá  conter  folhas  sequenciais  numeradas  em
ordem cronológica e deverá ser composto dos documentos elencados nesta normativa.

CAPÍTULO II

Seção I
Da liberação dos recursos

Art. 4º As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita
conformidade com o respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas
até o saneamento das impropriedades:

I - Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;

II - Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da
organização da sociedade civil em relação a obrigações estabelecidas no termo de colaboração ou de fomento;

III - Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

Seção II
Da movimentação e aplicação financeira dos Recursos

Art. 5º  Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente
específica.

Parágrafo único. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria,
estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

Art.  6º Toda  a  movimentação  de  recursos  no  âmbito  da  parceria  será  realizada  mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final.

§ 1º  Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade
dos fornecedores e prestadores de serviços.

§ 2º  Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o
termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.

CAPÍTULO III
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL ANUAL

Art. 4º Nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, a Organização da Sociedade Civil
deverá apresentar prestação de contas parcial anual para fins de monitoramento do cumprimento das metas
previstas no Plano de Trabalho.

Parágrafo Único: O prazo de análise da prestação de contas parcial pela Administração Pública
Municipal deverá ser fixado no instrumento da parceria e será de até 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data
de  recebimento  ou  do  cumprimento  de  diligência  determinado  pela  Administração,  prorrogável,
justificadamente, por igual período.

Art. 5º A prestação de contas parcial anual deverá ser apresentada até 30 dias após fim de cada
exercício, conforme estabelecido no Plano de Trabalho e no instrumento da parceria.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, considera-se exercício cada período de 12
(doze) meses de duração da parceria, contado da primeira liberação de recursos para sua execução.

Art. 6º A prestação de contas parcial anual consistirá na apresentação do Relatório de Execução
do Objeto e Relatório de Execução Financeira, que será protocolado para apreciação da Secretaria Gestora da
Parceria  que,  após análise,  publicará  a prestação de contas  e  do resultado da avaliação  no sítio  oficial  do
Município na internet.

Art.  7º O relatório  de  Execução  do  Objeto  -  Anexo  II  que  deverá  ser  elaborado  pela
Organização  da  Sociedade  Civil,  assinado  pelo  seu  representante  legal,  e  conter  em  anexo  os  seguintes
documentos:

I – Ofício de encaminhamento da prestação de contas - Anexo I, dirigido ao responsável da Ad-
ministração Pública Municipal, assinado pelo presidente da Organização da Sociedade Civil;

II –  Plano de Trabalho e aplicação dos recursos recebidos;
III –  As atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto;
IV – Demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de con -

tas, juntamente com o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, a partir do cronograma
físico;

V – A descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, com respectivo materi-
al comprobatório, tais como lista de presença, fotos, vídeos ou outros suportes, devendo o eventual cumprimen-
to parcial ser devidamente justificado;

VI – Declaração firmada por dirigente da entidade beneficiada acerca do cumprimento dos obje-
tivos previstos, quanto à aplicação dos recursos repassados.

VII – os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

§ 1º Os documentos fiscais (notas fiscais) que deram origem às despesas, devem ser nominais à
entidade beneficiada contendo endereço e CNPJ, devendo ser apresentada cópia da 1ª via, sem rasuras, colada
em folhas de ofício, individualmente.

§2º O relatório de que trata o caput do art. 7º deverá, ainda, fornecer elementos para avaliação:
I - Dos impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas;

§3º As informações de que trata o §2º serão fornecidas por meio da apresentação de documentos
e por outros meios previstos no Plano de Trabalho.

§4º A Organização  da  Sociedade  Civil  deverá  apresentar  justificativa  na  hipótese  de  não
cumprimento do alcance das metas.

Art. 8º O Relatório de Execução Financeira - Anexo III deverá ser elaborado pela Organização
da Sociedade Civil, assinado pelo seu representante legal e o contador responsável, e conter:

I – Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa - Anexo IV, contendo a relação das recei-
tas e despesas realizadas, inclusive rendimentos de aplicações financeiras, que possibilitem a comprovação da
observância do Plano de Trabalho;

II – Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo V;
III – Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados - Anexo VI, quando houver;
IV – Conciliação Bancária - Anexo VII;
V – Extrato bancário da conta específica mantida pela Organização da Sociedade Civil benefici-

ada, evidenciando o ingresso e a saída dos recursos referente a todo o período da parceria;
VI – Cópia das transferências eletrônicas ou ordens bancárias vinculadas às despesas comprova-

das, bem como de seus respectivos orçamentos, sendo que tudo deverá ser apresentado em ordem cronológica
de acordo com a relação de pagamentos;

VII – Comprovantes da despesa, notas fiscais ou comprovantes equivalentes, emitidos em nome
da Organização da Sociedade Civil beneficiada com os devidos termos de aceite,  com data dentro do período de
vigência da parceria, valor, dados do fornecedor, descrição do produto ou serviço e número do instrumento da
parceria;

VIII - Documentos que comprovem a efetiva realização da despesa, por exemplo: folders, carta-
zes, etc.

IX – Comprovante de Arrecadação Municipal –, quando da utilização da Nota Fiscal Avulsa.
X – Comprovante de Arrecadação Municipal -, referente ao recolhimento do ISS retido das no-

tas fiscais de prestação de serviço.
XI -Comprovantes de recolhimento das retenções de tributos e contribuições sociais nas contra-

tações de serviços de terceiros – pessoa física ou jurídica e na realização de despesas com pessoal de responsa -
bilidade do convenente (Ex.: INSS, IR, PIS, COFINS), se for o caso; em se tratando de despesas com pessoal
deve ser apresentada também a relação de trabalhadores constantes no arquivo SEFIP (Sistema Empresa de Re-
colhimento de FGTS e informações à Previdência Social), incluindo o “Resumo de Fechamento da Empresa e
FGTS”, e o “Comprovante de Declaração das Contribuições a recolher à previdência social e a outras entidades
e fundos por FPAS”, se for o caso;

XII – Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;
XIII  –  comprovante  da  devolução  do  saldo  remanescente,  por  ventura  existente,  à

Administração Pública Municipal,  sendo que a devolução do saldo remanescente deverá ser  feita no prazo
máximo de 30 dias, conforme disposto no Artigo 52 da Lei Federal nº 13.019/2014.

§1º Os rendimentos de aplicação financeiras poderão ser utilizados no objeto da parceria, nas
despesas previstas no Plano de Trabalho.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

§2º Os documentos em que são exigidos seus originais, poderão ser substituídos por cópias,
com a conferência de servidor público (gestor da parceria) confirmando que “conferem com os originais”.

§3º A memória de cálculo referida na alínea d do inciso II, a ser apresentada pela Organização
da Sociedade Civil, deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de
custos, especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do órgão ou entidade da
parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da
despesa.

§4º A análise do Relatório de Execução do Objeto e do Relatório de Execução Financeira será
realizada pelo Gestor da parceria, que emitirá relatório posterior.

Art. 9º As Organizações da Sociedade Civil deverão manter a guarda dos documentos originais
relativos  à  execução  das  parcerias  pelo  prazo  de  10  (dez)  anos,  contado  do  dia  útil  subsequente  ao  da
apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

Art. 10. A administração pública,  por meio da Secretaria responsável pela Parceria,  emitirá
relatório  técnico  de  monitoramento  e  avaliação  de  parceria  celebrada  e  o  submeterá  à  comissão  de
monitoramento  e  avaliação  designada,  que  o  homologará,  independentemente  da  obrigatoriedade  de
apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.

Art. 11. O Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação conterá:

I – Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

II - Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício
social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados
no plano de trabalho;

III - Valores efetivamente transferidos pela administração pública;

IV - Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da
sociedade  civil  na  prestação  de  contas,  quando  não  for  comprovado  o  alcance  das  metas  e  resultados
estabelecidos no respectivo termo de colaboração ou de fomento;

V - Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preventiva,  bem como de suas  conclusões  e  das  medidas  que tomaram em decorrência  dessas
auditorias.

§  1º Na  hipótese  de  o  Relatório  Técnico  de  Monitoramento  e  Avaliação  evidenciar
irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria notificará a Organização da Sociedade Civil
para, no prazo de trinta dias:

I - Sanar a irregularidade;
II - Cumprir a obrigação; ou
III  -  Apresentar  justificativa  para  impossibilidade  de  saneamento  da  irregularidade  ou

cumprimento da obrigação.

§ 2º Após a análise do Relatório pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, o Relatório será
submetido ao Gestor da Parceria para emissão de parecer, sendo que o gestor da parceria deverá adotar as
providências constantes do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação homologado pela Comissão de
Monitoramento e Avaliação.

Art.  12. O  gestor  emitirá  parecer  técnico  de  análise  de  prestação  de  contas  da  parceria
celebrada, devendo:

I – Avaliar as metas já alcançadas e seus benefícios; e
II – Descrever os efeitos da parceria na realidade local referentes:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

a) aos impactos econômicos ou sociais;
b) ao grau de satisfação do público-alvo; e
c) à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto.

§ 1º A prestação de  contas  anual  será  considerada  regular  quando,  da  análise  do Relatório
Parcial de Execução do Objeto, for constatado o alcance das metas da parceria.

§ 2º Na hipótese de não comprovação do alcance das metas ou quando houver evidência de
existência de ato irregular, o Gestor da parceria notificará a Organização da Sociedade Civil para apresentar, no
prazo  de  até  45  (quarenta  e  cinco)  dias,  Relatório  Parcial  de  Execução Financeira  que  deverá  observar  o
disposto no art. 8º e subsidiará a elaboração do Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação.

§3º  O gestor avaliará o cumprimento do disposto no §1º do Artigo 8º e atualizará o Relatório
Técnico de Monitoramento e Avaliação, conforme o caso.

§4º Serão glosados valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente.

§5º Na hipótese do § 2º, se persistir irregularidade ou inexecução parcial do objeto, o Gestor da
Parceria, se necessário, poderá solicitar auxílio técnico-contábil da Secretaria de Finanças .

§6º O Gestor da Parceria poderá:
I - caso conclua pela continuidade da parceria, determinar:
a) a devolução dos recursos financeiros relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou

à prestação de contas não apresentada; e
b) a retenção das parcelas dos recursos.
II - caso conclua pela rescisão unilateral da parceria, determinar:
a) a devolução dos valores repassados relacionados à irregularidade ou inexecução apurada ou à

prestação de contas não apresentada; e
b) a instauração de tomada de contas especial, se não houver a devolução de que trata a alínea a

no prazo determinado.

Art. 13.  Na hipótese de atuação em rede, cabe à Organização da Sociedade Civil celebrante
incluir as suas informações e as das Organizações da Sociedade Civil executantes e não celebrantes.

Art. 14. Na hipótese de omissão no dever de prestação de contas anual, o gestor da parceria
notificará a Organização da Sociedade Civil para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar a prestação de contas.

Art. 15. Se persistir a omissão de que trata o Art.14, aplica-se o disposto no §2º do art. 70 da
Lei nº 13.019, de 2014.

CAPÍTULO III
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

Art. 16. As Organizações da Sociedade Civil deverão apresentar a prestação de contas final por
meio de Relatório Final de Execução do Objeto, que deverá conter os elementos previstos no art. 66 da Lei nº
13.019, de 2014 e o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o art. 52 da Lei nº
13.019, de 2014.

Art. 17. A prestação de contas final pela Administração Pública Municipal deverá observar o
disposto nos Artigos 4º ao 15º deste Manual, e se dará por meio de Parecer Técnico conclusivo emitido pelo
Gestor da parceria.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

Parágrafo único. O Gestor da Parceria, se necessário, poderá solicitar auxílio técnico-contábil
da Secretaria de Finanças. 

Art.  18.  O  Parecer  Técnico conclusivo da prestação de contas  final  embasará  a decisão da
autoridade competente e deverá concluir pela:

I - Aprovação das contas;
II - Aprovação das contas com ressalvas; ou
III - Rejeição das contas.

§1º A aprovação das contas ocorrerá quando constatado o cumprimento do objeto e das metas da
parceria, conforme disposto neste Manual.

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

§3º A rejeição das contas ocorrerá nas seguintes hipóteses:
I - Omissão no dever de prestar contas;
II - Descumprimento injustificado do objeto e das metas estabelecidos no Plano de Trabalho;
III  -  dano  à  Administração  Pública  Municipal  decorrente  de  ato  de  gestão  ilegítimo  ou

antieconômico; ou
IV - Desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

Art. 19. Em caso de permanência das irregularidades o processo deverá ser encaminhado à
Secretaria de Finanças, para inscrição em Dívida Ativa.

Art. 20. Em caso de devolução dos recursos, saneamento dos problemas da prestação de contas
por parte da Organização da Sociedade Civil, e, por fim, sua aprovação, a Secretaria de Município requisitante
encaminhará comunicado à Secretaria de Finanças  que comunicará ao responsável pela Gestão Orçamentária e
Financeira que terá o prazo  máximo de 5 (cinco) dias para deferimento ou indeferimento da baixa contábil,
tendo como base os Pareceres Técnicos.

Art.  21. A  decisão  sobre  a  prestação  de  contas  final  caberá  ao  Administrador  Público
responsável por celebrar a parceria ou ao agente por ele delegado, vedada a subdelegação.

Parágrafo único.  A Organização da Sociedade Civil será notificada da decisão de que trata o
caput e poderá:

I – Apresentar recurso, no prazo de 15 (quinze dias) dias a contar da ciência, à autoridade que a
proferiu, a qual, se não reconsiderar a decisão no prazo de 15 (quinze dias), encaminhará o recurso ao dirigente
máximo da entidade da Administração Pública Municipal, para decisão final no prazo de 30 (trinta) dias; ou

II - Sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável, no
máximo, por igual período.

Art. 22. Exaurida a fase recursal, a Secretaria de Município requisitante, deverá encaminhar os
dados para a Comissão de Monitoramento e Avaliação, a qual realizará o seguinte procedimento:

I - No caso de aprovação com ressalvas da prestação de contas, registrar no  sítio oficial do
Município na internet as causas das ressalvas; e

II - No caso de rejeição da prestação de contas, notificar a Organização da Sociedade Civil para
que,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  devolva  os  recursos  financeiros  relacionados  com  a  irregularidade  ou
inexecução do objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada;
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§ 1º O registro da aprovação com ressalvas da prestação de contas possui caráter preventivo e
será considerado na eventual aplicação das sanções.

§2º Na hipótese do inciso II do caput, o não ressarcimento ao erário ensejará a instauração de
processo administrativo, do qual poderá resultar, dentre outras sanções:

I  –  Solicitação  à  Secretaria  de  Finanças  de  inscrição,  em Dívida  Ativa,  de  eventual  valor
apurado;

II – Inscrição no CADIN/PE no caso de aplicação de penalidade de suspensão ou declaração de
inidoneidade, mantendo-se a inscrição enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação.

Art. 23 O prazo de análise da prestação de contas final pela Administração Pública Municipal
deverá  ser  fixado  no  instrumento  da  parceria  e  será  de  até  120  (cento  e  vinte)  dias,  contado  da  data  de
recebimento ou do cumprimento de diligência determinado pela Administração, prorrogável, justificadamente,
por igual período.

§1º O transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação, sem que as contas
tenham sido apreciadas:

I  -  Não  impede  que  a  Organização  da  Sociedade  Civil  participe  de  outros  Chamamentos
Públicos e celebre novas parcerias; e

II  -  Não implica  impossibilidade de sua apreciação em data  posterior ou vedação a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que possam ter sido causados aos cofres
públicos.

§ 2º Se o transcurso do prazo definido no caput, e de sua eventual prorrogação se der por culpa
exclusiva da Administração Pública Municipal, sem que se constate dolo da Organização da Sociedade Civil ou
de seus prepostos, não incidirão juros de mora sobre os débitos apurados no período entre o final do prazo e a
data em que foi emitida a manifestação conclusiva pela Administração Pública Municipal,  sem prejuízo da
atualização monetária, que observará a variação anual dos tributos municipais.

Art. 24. Os débitos a serem restituídos pela  Organização da Sociedade Civil  serão apurados
mediante atualização monetária, acrescido de juros calculados da seguinte forma:

I  -  Nos  casos  em que  for  constatado dolo  da  Organização  da  Sociedade  Civil  ou  de  seus
prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem subtração de eventual
período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao prazo de que trata o §3º do art. 18; e

II - Nos demais casos, os juros serão calculados a partir:
a) do decurso do prazo estabelecido no ato de notificação da Organização da Sociedade Civil ou

de seus prepostos para restituição dos valores ocorrida no curso da execução da parceria; ou
b) do término da execução da parceria, caso não tenha havido a notificação de que trata a alínea

a deste inciso, com subtração de eventual período de inércia da Administração Pública Municipal quanto ao
prazo de que trata o §3º do art. 18.

Parágrafo único. Os débitos de que trata o caput observarão juros equivalentes aos utilizados
no cálculo da dívida ativa do Município, até o último dia do mês anterior ao do pagamento.

Art.  25. Após  realização dos  procedimentos  expostos  no  presente  Manual,  o  processo será
encaminhado para arquivamento na Secretaria Municipal requisitante.

Marataízes, 19 de novembro 2018.
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MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Ofício nº....../....… Local/Data.

Excelentíssimo Senhor

xxxxxxxxxxxxx

Gestor do Termo de Parceria/Fomento nº....

Senhor Gestor,

Encaminho a Vossa Senhoria, para apreciação, a Prestação de Contas, parcela...... (número ou

única), dos recursos repassados pelo Município de Marataízes, por meio do Termo de Parceria/Fomento nº..../....,

nos termos da Lei nº 13019/2014 e decreto municipal 2011/17, composta dos seguintes documentos: (disposto

no Manual de Prestação de Constas).

Coloco-me à disposição de Vossa Senhoria para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

Assinatura e nome do responsável
legal da entidade

Obs.: Além da documentação acima relacionada, a entidade poderá encaminhar outros documentos
visando complementar a prestação de contas.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ANEXO V-B

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE PARCERIA/FOMENTO 
(nº/ano)

Na  qualidade  de  Proponente  do  Termo  de  Parceria/Fomento,  venho  indicar,  na  forma  abaixo
detalhada, a aplicação dos recursos recebidos em..../.../.... da Secretaria Municipal de................., na
importância de R$ ................(..........), recursos estes destinados à ............. (objeto de parceria).

Ações programadas:

Ações executadas, inclusive o montante de recursos aplicados:

Alcance dos objetivos:

Atividades ainda em fase de realização:

Declaração de cumprimento do objeto:
Declaro, sob as penas da Lei e para fins de prestação de contas, que o objeto firmado pelo Termo de
Colaboração/Fomento nº.../... foi cumprido de acordo com o disposto no Plano de Trabalho e que a
documentação anexada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados.

Data .../.../...

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ANEXO V-C

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO - FINANCEIRA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE 
PARCERIA/FOMENTO 
(nº/ano)

EXECUÇÃO FINANCEIRA
Descrição Valor Total

Programado
Valor Recebido

no período
Valor Recebido
até o período

Recursos recebidos da concedente
Recursos próprios - contrapartida
TOTAL

EXECUÇÃO FÍSICA
Meta Etapa/Fase Descrição Programado Unidade Executado Saldo

TOTAL
Data.../.../...

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador
da Entidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES

ANEXO V-D

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE 
PARCERIA/FOMENTO 
(nº/ano)

RECEITAS:
Entradas / Histórico Valor (R$)

1 Saldo bancário da conta aberta especificamente para o Termo de Parceria/Fomento 
em.../.../...

2 Repasse da concedente referente a Parcela ... (número ou única) em.../.../... no valor 
de:

3 Depósito da contrapartida em.../.../...
4 Rendimentos de aplicação financeira
5 Devolução pelo proponente de despesas indevidas
6 Total dos recursos (1+2+3+4+5)
DESPESAS:

Saídas / Histórico Valor (R$)
1 Despesas realizadas conforme relação de pagamentos
2 Despesas indevidas
3 Total dos pagamentos  (1 +2h)
SALDO:

Histórico Valor (R$)
1 Saldo 
2 Restituição à conta do concedente, observando-se a proporcionalidade dos recursos

transferidos  pelo  Município  com  os  recursos  da  contrapartida  transferidos  pela
proponente, ........% do saldo remanescente na conta do convênio.

3 Resgate de saldo pela convenente, equivalente à...% do saldo remanescente na conta
do convênio.

4
Saldo bancário da conta convênio em.../.../... 

Data.../.../…

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador
da Entidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

ANEXO V-E

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE PARCERIA/FOMENTO (nº/ano)

Favorecido
CPF / CNPJ

Documento Fiscal Pagamento
Valor (R$)

Nº
Data de
emissão

Valor (R$)
Data de
Validade

Doc. Nº
Data de
emissão

Data
Compensação

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Data.../.../...

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador
da Entidade
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MARATAÍZES
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

Instruções de preenchimento Utilizar a codificação:
Documento Fiscal / Data de Validade Informar a data de validade, nota eletrônica, cupom fiscal, etc
Pagamento / Doc CH = Cheque; OB = Ordem Bancária; TED = Transferência Eletrônica 

Disponível
TOTAL Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha (usar quantas

folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO A cada folha, preencher o total acumulado
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ANEXO V-F

RELAÇÃO DE BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU TRANSFORMADOS

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE 
PARCERIA/FOMENTO 
(nº/ano)

Documento Fiscal
Especificação dos Bens Qtde

Valor Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)Nº Data

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

Data .../.../...

Assinatura e nome do responsável
legal da Entidade

Assinatura e nome do contador
da Entidade

Instruções de preenchimento Utilizar a codificação:
Especificação dos Bens Indicar apenas aqueles bens que, pela sua natureza, aumentam o

patrimônio
TOTAL Indicar o valor total das despesas realizadas e listadas em cada folha 

(usar quantas folhas forem necessárias)
TOTAL ACUMULADO A cada folha, preencher o total acumulado
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ANEXO V-G

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PROPONENTE - ORGANIZAÇÃO PARCEIRA TERMO DE 
PARCERIA/FOMENTO 
(nº/ano) ...

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Nome do Banco: Nº Banco: Nº da Agência: Nº da Conta: Valor (R$)

Saldo conforme extrato bancário em ____/_____/_________
Menos depósito não contabilizado
Mais depósito não acusado pelo banco
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo
Saldo conciliado conforme controle do(a) Proponente

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS
Cheque/Outros Data Emissão Favorecidos Valor (R$)

TOTAL

Data.../.../...
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