
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO (secretaria) Nº. ____ 

 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A EXECUÇÃO DE 

(serviço) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. 

 

O Município de Belo Horizonte, por meio da (órgão da administração pública), torna de 

conhecimento público que, mediante o presente CHAMAMENTO PÚBLICO, selecionará 

Organização da Sociedade Civil, regularmente constituída, com sede ou instalações no 

Município de Belo Horizonte, que tenha interesse em executar (descrição do serviço). 

 

A critério do órgão demandante e consoante o objeto pretendido, poderá ser 

selecionada OSC que não tenha sede ou instalações no Município de Belo Horizonte. 

Neste caso, deve ser excluída esta informação do edital e informado o local onde o 

objeto deverá ser executado, bem como o público alvo. 

 

Para este chamamento público estão previstos recursos no montante de R$ (informar o 

valor destinado ao edital), oriundos do (descrição da fonte) e encontram-se devidamente 

aprovados pela Câmara de Coordenação Geral do Município de Belo Horizonte - CCG. 

O presente edital, bem como seus anexos, estarão disponíveis para consulta através do 

Portal das Parcerias (pbh.gov.br – Acesso Rápido – Portal das Parcerias – Chamamento 

Público, Dispensas e Inexigibilidade). 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

 

A presente seleção rege-se pelos princípios e normas emanados pela(o): 

• Constituição da República Federativa do Brasil; 

• Constituição do Estado de Minas Gerais; 

• Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte; 

• Lei Complementar nº. 101 de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal); 

• Lei Federal nº. 13.019 de 31 de julho de 2014 (Lei do Regime Jurídico das parcerias 

voluntárias); 

• Lei Municipal nº. 11.065 de 1º de agosto de 2017 (Dispõe sobre a estrutura 

organizacional da administração direta do Poder Executivo) regulamentada pelo 

Decreto Municipal nº. (DECRETO DA SECRETARIA ESPECÍFICA); 

• Decreto Municipal nº. 16.746 de 10 de outubro de 2017; 

• (INCLUIR NORMATIVAS ESPECÍFICAS DA ÁREA). 

 

2. OBJETO 

 



Constitui objeto deste Edital de Chamamento Público selecionar Organização da 

Sociedade Civil – OSC, regularmente constituída, com sede ou instalações no Município 

de Belo Horizonte¹, que tenha interesse em executar (descrição do serviço). 

 

3. POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO 

(Descrever resumidamente a política, plano, programa ou ação no qual o objeto deste 

edital se insere. As informações serão utilizadas como norteador para elaboração e 

adequação da proposta da OSC). 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 Objetivo geral: promover atividade/projeto: (descrever o objetivo geral)  

4.2 Objetivos específicos: (descrever os objetivos específicos) 

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS (se aplicável) 

5.1 Para este Chamamento Público serão destinados R$ (valor em numeral e por 
extenso), oriundos da fonte (descrição da fonte). 

Caso haja mais de uma fonte de recursos, informar o valor referente a cada fonte. 

5.2 As despesas decorrentes da execução do objeto serão acobertadas pelas 
seguintes dotações orçamentárias:  

(informar as dotações) 

 

5.3 O valor total do recurso será repassado (informar a periodicidade), nos 
termos do Plano de Trabalho (anexo X) e do Termo de (fomento ou colaboração) (anexo 
X) de acordo com o cronograma de desembolso, respeitada a vigência da parceria e os 
pressupostos legais, além de estar condicionado à avaliação positiva pela (órgão da 
administração pública) quanto à execução do projeto/atividade, à manutenção da 
habilitação jurídica e à regular prestação de contas. 

 

6.  DOS PRAZOS 

 

6.1 Publicação do Edital de Chamamento Público nº ___________: (mínimo de 30 

dias corridos nos termos do art. 26 da Lei 13019/14). 

6.2  

6.3 Formalização de consultas: até o 5º dia útil após a publicação do edital. 

6.4 Impugnação do edital: _________ (prazo de 10 dias úteis contados de sua 

publicação). 

6.5 Entrega dos envelopes contendo a proposta técnica da OSC: ______ (a partir do 

1º dia útil do período de publicação do edital com prazo mínimo de 3 dias úteis). 

6.6 Publicação do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: 

__________ 



6.7 Recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção: ________ 

(5 dias úteis contados da publicação do resultado). 

6.8 Apresentação de contrarrazões pelos interessados: ____________(3 dias úteis 

contados a partir da publicação no Portal das Parcerias dos recursos do resultado da 

etapa competitiva). 

6.9 Publicação das decisões recursais: _________ 

6.10 Publicação do resultado final da seleção de propostas e convocação para 

entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação pela (s) OSC (s) 

vencedora (s): ___________ 

6.11 Entrega dos envelopes contendo os documentos de habilitação pela(s) OSC(s) 

vencedora(s): ___________________ (10 dias úteis a contar da convocação) 

6.12 Publicação do resultado do processo de habilitação: _____________ 

6.13 Recurso do resultado da etapa de habilitação: ________ (5 dias úteis contados 

da publicação do resultado). 

6.14 Apresentação de contrarrazões pelos interessados: ____________(3 dias úteis 

contados a partir da publicação no Portal das Parcerias dos recursos do resultado da 

etapa de habilitação). 

6.15 Publicação das decisões recursais da etapa de habilitação: ___________ 

6.16 Publicação do Resultado Final: _____ 

 

7. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

7.1 Poderão participar do presente Chamamento Público Organização da Sociedade 

Civil – OSC, que atendam aos requisitos de habilitação jurídica, fiscal e trabalhista e 

demonstrem a qualificação técnica exigida, conforme estabelecido nos itens 10 a 12 

deste edital. 

7.2 Estarão impedidas de participar deste Chamamento as entidades que se 

enquadrarem no art. 39 da Lei Federal nº. 13.019/2014 ou no Art. 28 do Decreto 

Municipal nº. 16.746/2017 que tenham qualquer outro impedimento legal para contratar 

com a Administração Municipal. 

7.3 A participação das Organizações da Sociedade Civil – OSC, interessadas no 

presente Chamamento Público implica na aceitação de todas as condições aqui 

apresentadas. 

7.4 Não será exigida contrapartida em bens e serviços. 

OU 

7.4. Não será exigida contrapartida em bens e serviços, sendo facultado à OSC sua 

apresentação, desde que a expressão monetária dos bens e serviços seja identificada 

na proposta. 

OU 

7.4. Será exigida apresentação de contrapartida em bens e serviços, cuja expressão 



monetária será obrigatoriamente identificada na proposta, não sendo exigido o depósito 

do valor correspondente. 

7.5 Não é permitida a atuação em rede pelas Organizações da Sociedade Civil. 

OU 

7.5. É permitida a atuação em rede por duas ou mais ou mais organizações da 

sociedade civil, desde que a OSC celebrante formalize termo de atuação em rede com 

as instituições executantes e não celebrantes nos termos dos artigos 48 a 50 do Decreto 

Municipal nº 16.746/2017. 

7.5.1. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada uma das 

OSCs executantes e não celebrantes por meio de termo de atuação em rede. 

7.5.2. A OSC celebrante deverá comunicar à Secretaria_________, a assinatura do 

termo de atuação em rede e sua eventual rescisão, se for o caso, nos prazos de até 20 

(vinte) dias úteis, contados da data de sua assinatura, e de até 5 (cinco) dias úteis, 

contados da data da rescisão, respectivamente. 

7.5.3. A OSC celebrante deverá assegurar, no momento da celebração do termo de 

atuação em rede, a regularidade jurídica e fiscal da OSC executante e não celebrante, 

que será verificada por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I – comprovante de inscrição no CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria 

da Receita Federal do Brasil; 

II – cópia do estatuto e eventuais alterações registradas; 

III – certidões previstas nos incisos VI a IX do art. 27 do Decreto Municipal nº 

16.746/2017; 

IV – declaração do representante legal da OSC executante e não celebrante de que não 

possui impedimento nos cadastros municipais, estaduais ou federais. 

7.5.4. A OSC celebrante da parceria é responsável pelos atos realizados pela rede. 

8. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

8.1 Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento público deverão ser 

enviados à Comissão de Seleção, via INTERNET, para o e-mail _____@pbh.gov.br 

(opcional incluir outros meios), até o 5º dia útil após a publicação do edital. 

8.2 A Comissão de Seleção terá prazo de 2 (dois) dias úteis para responder aos 

pedidos de esclarecimentos encaminhados. As respostas serão encaminhadas através 

de e-mail ao solicitante. 

8.3 O (Órgão demandante) não se responsabiliza por quaisquer incorreções e/ou 

problemas de funcionamento dos endereços eletrônicos (e-mail) fornecidos pelas 

Organizações da Sociedade Civil proponentes. 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS 

9.1 O prazo para impugnação deste Edital é de até 10 (dez) dias úteis contados de 



sua publicação. 

9.2 As organizações da sociedade civil poderão apresentar recurso contra o 

resultado da etapa competitiva e da etapa de habilitação, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis, contados da publicação das decisões, à Comissão de Seleção.   

9.3 As razões de impugnação ao edital, as razões do recurso e as contrarrazões, 

quando propostas, deverão ser formalizadas por escrito e devem ser protocoladas junto 

à Gerência ______ no endereço ________, a ser protocolado no horário de __ às __ . 

9.4 Os recursos eventualmente interpostos serão publicados no Portal das 

Parcerias, a fim de possibilitar a apresentação de contrarrazões pelos interessados. 

9.5 Não serão acolhidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo 

legal, nem os recursos subscritos por representante não habilitado legalmente ou não 

identificado no processo para representar a instituição. 

9.6 Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção no prazo 

de três dias úteis, contados do recebimento, serão encaminhados à autoridade 

competente para decisão final, em até 7 dias úteis. (No caso de seleção realizada por 

conselho gestor de fundo, a competência para decisão final do recurso poderá observar 

regulamento próprio do conselho.) 

9.6.1 Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto neste subitem. 

 

10. DA ETAPA COMPETITIVA - APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

10.1 A proposta deverá ser elaborada pela Organização da Sociedade Civil em 

consonância com POLÍTICA, PLANO, PROGRAMA OU AÇÃO, conforme descrito 

na cláusula terceira, para o atendimento ao objeto constante neste Edital e no modelo 

do ANEXO I. 

10.2 A proposta deverá ser apresentada em envelope lacrado no (ENDEREÇO), a 

ser protocolado no período informado no item 6.4, no horário de __ às __, contendo em 

sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL _______________________________________ 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _______________ 

 

PROPOSTA 

 

INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________ 

CNPJ:__________________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: _____________________________________ 

10.3  Envelopes que forem entregues em local e/ou horário diferentes não serão objeto 

de análise, não sendo permitida a participação de interessados retardatários e ou em 

desacordo com o Edital. 

10.4 Somente serão admitidas propostas relacionadas aos objetivos especificados na 

forma do item 4 deste edital. 



 

11. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

11.1 O parecer técnico para fins de classificação da Organização da Sociedade Civil 

com habilitação na etapa competitiva de que trata o item 10 deste edital será realizado 

por meio da avaliação dos seguintes critérios: 

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL 

A)  

    Nota     

Item 
Elementos para 

avaliação 
Nota Peso 

Total de 
pontos 

Meios de 
análise e 

comprovação 

      

Subtotal    Subtotal:    

B)  

Item 
Elementos para 

avaliação 

Nota   

Nota Peso 
Total de 
pontos 

  

 

    

     

     

Subtotal    Subtotal:    

C) 

Item 
Elementos para 

avaliação 

  
  

Nota 

Nota Peso 
Total de 
pontos 

  

 

 

    
 

 

Subtotal    Subtotal:    

Total    Total:    

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

1. Sugere-se o escalonamento de pontuação nos critérios adotados, para possibilitar 

melhor avaliação pela comissão (exemplo: atende satisfatoriamente/ atende 

parcialmente/ atende insatisfatoriamente/ não atende); 



2. Não incluir dentre os critérios de avaliação itens obrigatórios de habilitação (exemplo: 

experiência prévia no objeto). A experiência poderá ser pontuada escalonadamente, por 

exemplo: 1 ponto a mais para cada ano de experiência, contudo, a experiência por si 

só, por ser requisito de habilitação, não pode figurar como critério de pontuação; 

3. Informar se existe uma pontuação mínima a ser atingida (“nota de corte”). Por 

exemplo: serão classificadas apenas as propostas que obtiverem pontuação igual ao 

superior a 60% (sessenta por cento) da pontuação total prevista; 

4. Informar se a pontuação zerada em algum dos critérios configura ou não motivo de 

desclassificação sumária. Por exemplo: critério de exequibilidade da proposta, caso a 

proposta se mostre inexequível, será hipótese de desclassificação. 

 

11.2 Os critérios constantes da tabela no subitem anterior serão avaliados e pontuados 

pela Comissão de Seleção, a fim de se estabelecer a classificação das organizações 

da sociedade civil.  

 

11.3 Será eliminada a proposta que não contenha as seguintes informações: 

 

I – Descrição do nexo entre a descrição da realidade objeto da parceria e a atividade 

ou o projeto proposto; 

II - As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que 

aferirão o cumprimento das metas; 

III - Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 

IV - O valor global, quando for o caso. 

 

11.4 A Comissão de Seleção, de forma complementar à análise da documentação 

apresentada, poderá promover ou solicitar visita técnica à Organização da Sociedade 

Civil ou em locais indicados na proposta, com vistas à emissão de parecer técnico que 

definirá a classificação da mesma. 

 

11.5 Havendo empate na classificação das propostas serão adotados os seguintes 

critérios para desempate: 

 

I - Maior pontuação obtida no item X do quadro acima; 

II - Maior pontuação obtida no item X do quadro acima; 

III – Permanecendo o empate, será realizado sorteio público. 

 

11.6 Na hipótese de desempate mediante sorteio, o mesmo será realizado em sessão 

pública em endereço, data e horário a ser definido publicado no Diário Oficial do 

Município e no Portal das Parcerias, com antecedência mínima de 2 (dois) úteis. 

11.7 O resultado da etapa competitiva do processo de seleção será divulgado no Diário 

Oficial do Município – DOM e no Portal das Parcerias, no prazo estabelecido neste 

edital. 



11.8 Caberá recurso do resultado da etapa competitiva do processo de seleção nos 

prazos determinados deste Edital. 

 

12. DA ETAPA DE HABILITAÇÃO – AVALIAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

12.1 Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão classificadas sendo a(s) 

OSC(s) mais bem classificada(s) convocada(s) para apresentar a documentação 

relacionada no item 12.3 deste Edital. 

12.1.1. Na hipótese de a(s) OSC(s) melhor classificada(s) na etapa competitiva não 

atender(em) aos requisitos exigidos no item 12.3, aquela(s) imediatamente mais bem 

classificada(s) será(ão) convocada(s) para apresentar a documentação relacionada no 

item 12.3 deste Edital. 

12.2 A OSC que tiver a proposta selecionada e classificada, quando convocada, 

deverá entregar em envelope lacrado no (Unidade / Endereço), a ser protocolado no 

período informado no item 6.10, no horário de __ às __, contendo em sua parte externa 

e frontal os seguintes dizeres: 

 

À SECRETARIA MUNICIPAL _______________________________________ 

COMISSÃO DE SELEÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº _______________ 

 

HABILITAÇÃO 

 

INSTITUIÇÃO: ___________________________________________________ 

CNPJ:_________________________________________________________ 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO: ____________________________________ 

 

12.3 No envelope deverá constar toda a documentação capaz de habilitar a OSC, 

quais sejam: 

I – Habilitação jurídica, fiscal e trabalhista; 

II – Habilitação Técnica; 

III – Declarações e Termo de Compromisso, conforme anexos. 

 

I - HABILITAÇÃO JURÍDICA, FISCAL E TRABALHISTA 

12.4 Para a habilitação jurídica, fiscal e trabalhista a OSC deverá apresentar os 

seguintes documentos: 

I - cópia legível do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as 

exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014; 

II - cópia legível da ata de eleição e posse da atual diretoria, registrada na forma da lei; 



III - cópia legível comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 

CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para 

demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no mínimo, um ano com 

cadastro ativo ou cinco anos se a OSC se apresentar como celebrante, em atuação em 

rede; 

IV - cópia legível da Carteira de Identidade ou documento equivalente e CPF do 

representante legal da OSC; 

V - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, 

conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e 

órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas 

Físicas - CPF de cada um deles 

VI – Certidão de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 

União (emitida no sítio eletrônico oficial da Receita Federal.); 

VII – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (emitida no sítio eletrônico oficial da 

Tribunal Superior do Trabalho); 

VIII – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 

CRF/FGTS; 

IX - certidão de quitação plena dos tributos municipais da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte (emitida no sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte); 

X - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona 

no endereço por ela declarado (conta de consumo ou contrato de locação); 

XI – prova do registro ou inscrição no respectivo Conselho de Políticas Públicas 

(QUANDO FOR O CASO). 

12.4.1.  Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto dos incisos 

VI a IX do subitem 12.4, as certidões positivas com efeito de negativas.  

12.4.2. Os documentos previstos nos incisos III e VI a IX poderão ser substituídos pelo 

cadastro no Sistema Único de Cadastro de Fornecedores – SUCAF.  

12.4.3. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus atos 

societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.  

 

II - HABILITAÇÃO TÉCNICA 

12.5 Para a habilitação técnica, a OSC deverá apresentar os seguintes documentos: 

I - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto 

de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela 

http://idg.receita.fazenda.gov.br/interface/lista-de-servicos/cadastros/cnpj/comprovante-de-inscricao-e-situacao-cadastral-cnpj
http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidao/CNDConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?tipo=1
http://www.tst.jus.br/certidao
http://www.tst.jus.br/certidao
http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/


organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam 

dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; 

e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, 

emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade 

civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou 

comitês de políticas públicas; ou 

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da sociedade 

civil; 

II – Declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a 

existência de instalações e outras condições materiais da organização ou sobre a 

previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria.   

III – Em caso de atuação em rede, a OSC celebrante deverá apresentar a comprovação 

da capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar a rede, sendo 

admitidos: 

a) declarações de organizações da sociedade civil que componham a rede de que a 

celebrante participe ou tenha participado; 

b) cartas de princípios, registros de reuniões ou eventos e outros documentos públicos 

de redes de que a celebrante participe ou tenha participado; ou 

c) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas em rede de que 

a celebrante participe ou tenha participado (citar outros específicos da parceria, se 

houver). 

 

III - DECLARAÇÕES E TERMO DE COMPROMISSO 

12.6 Além dos documentos elencados nos subitens 12.4 e 12.5, deverão ser 

apresentados pela OSC, no envelope contendo a documentação de habilitação, as 

seguintes declarações e termo de compromisso: 

I – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e Art. 28 do Decreto Municipal nº. 

16.746/2017 (nos termos do Anexo II). 

II – Declaração Art. 7º, XXXIII, da Constituição da República (nos termos do Anexo III); 

III – Atestado de regularidade de prestação de contas ou declaração de inexistência de 

parceria junto ao Município (nos termos do Anexo IV); 

12.7 A Comissão de Seleção avaliará a regularidade da OSC considerando-a apta à 

celebração da parceria e publicando o resultado da etapa de habilitação do processo 

de seleção no Diário Oficial do Município – DOM, no prazo estabelecido neste edital. 

12.8 Caberá recurso do resultado da etapa de habilitação do processo de seleção nos 

prazos determinados deste Edital. 

 



13. DO RESULTADO FINAL 

13.1 A(s) OSC(s) melhor classificada(s) na etapa competitiva e apta(s) na etapa de 

habilitação, após o julgamento dos recursos por ventura apresentados, será(ão) 

declarada(s) vencedora(s), sendo o resultado final do chamamento público 

homologado e publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no Portal das Parcerias, 

no prazo estabelecido neste edital. 

 

14. DA APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

14.1 A(s) OSC(s) declarada(s) vencedora(s) será(ão) convocada(s) para, no prazo de 

10 (dez) dias úteis a contar da sua convocação, apresentar Plano de Trabalho 

consolidado, a ser implementado. 

14.1.1. O Plano de Trabalho de que trata o subitem 14.1 deverá conter: 

I – descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado a 

relação entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

II – descrição das metas a serem atingidas a de atividades ou projetos a serem 

executados; 

III – previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 

ou dos projetos abrangidos pela parceria, devidamente comprovadas, nos termos do 

subitem 14.2; 

IV – forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 

eles atreladas; 

V – definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas. 

14.2 A previsão de receitas e despesas de que trata o inciso III do subitem 

anterior, deverá vir acompanhada da comprovação da compatibilidade dos custos 

apresentados com os preços praticados no mercado por meio de um dos 

elementos indicativos abaixo, sem prejuízo de outros: 

I – contratações similares ou parcerias da mesma natureza concluídas nos últimos três 

anos ou em execução; 

II – atas de registro de preços em vigência adotados por órgãos públicos vinculados à 

União, Estados, Distrito Federal ou Municípios da região onde será executado o objeto 

da parceria ou da sede da organização; 

III – tabelas de preços de associações profissionais; 

IV – tabelas de preços referenciais da política pública setorial publicada pelo órgão ou 

entidade da administração pública municipal; 

V – pesquisa publicada em mídia especializada; 

VI – sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que com data e hora 

de acesso; 

VII – Portal de Compras Governamentais; 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/


VIII – cotações com até três fornecedores ou prestadores de serviço, que poderão ser 

realizadas por item ou agrupamento de elementos de despesas. 

14.3 A elaboração do Plano de Trabalho de que trata o subitem 14.1 será realizada em 

diálogo técnico com a administração pública, mediante reuniões e comunicações 

oficiais, nos termos do § 3º do Art. 26 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017; 

14.4 Havendo necessidade de realização de ajustes no Plano de Trabalho, solicitado 

pela administração pública como condição para sua aprovação, será concedido prazo 

de 10 (dez) dias úteis para sua reapresentação pela OSC. 

14.5 A aprovação do Plano de Trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 

 

15. DA FORMALIZAÇÃO DA PARCERIA 

15.1 Homologado o chamamento e aprovado o Plano de Trabalho, a(s) OSC(s) 

selecionada(s) será(ão) convocada(s) a assinar o (termo colaboração, termo fomento 

ou acordo de cooperação) no prazo máximo de 5 (cinco) dias contados da convocação, 

sob pena de decair o direito à parceria, sem prejuízo das sanções previstas neste edital. 

15.2 Caso a(s) OSC(s) não assine(m) o termo no prazo estabelecido no subitem 

anterior, é prerrogativa do Município convocar a(s) próxima(s) classificada(s) ou decidir 

fazer novo processo de chamamento público. 

15.3 O (termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de cooperação) será 

firmado pelo prazo de (vigência), podendo ser prorrogado, de acordo com a 

conveniência e disponibilidade orçamentária da Administração Pública e legislação 

vigente. 

15.4 As despesas com a publicação do extrato do termo no Diário Oficial do Município 

“DOM” correrão por conta da Administração Municipal. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 Na hipótese de recusa injustificada de celebração do objeto do presente 

chamamento público por parte da OSC vencedora no prazo de 05 dias úteis após a 

convocação formal feita pela (responsável) do (órgão da administração pública), será 

aplicada a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações ou outras 

seleções públicas municipais para celebração de parcerias e/ou contratos, por prazo 

não superior a dois anos. 

16.2 A penalidade prevista no item anterior será aplicada pelo Secretário Municipal 

______________, facultada a defesa da organização da sociedade civil vencedora, no 

processo administrativo regularmente instaurado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contados da abertura de vista. 

 

17. DOS ANEXOS 

17.1 Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 

seguintes anexos: 



 

Anexo I - Modelo de proposta 

Anexo II – Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e Art. 28 do Decreto Municipal 

nº. 16.746/2017 

Anexo III – Declaração art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

Anexo IV - Atestado de regularidade da prestação de contas ou declaração de inexistência 

de parceria junto ao Município  

Anexo V – Plano de trabalho  

Anexo VI - Minuta do Termo de Parceria 

 

18. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

18.1 A Comissão de Seleção é aquela instituída pela Portaria ____ nº. __/____, 

publicada no Diário Oficial do Município – DOM em _ de _______ de 2___. 

18.2 Será facultado à Comissão de Seleção, promover, em qualquer fase, diligências 

destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do presente Chamamento Público 

e a aferição dos critérios de habilitação de cada organização da sociedade civil, bem 

como solicitar aos órgãos competentes a elaboração de pareceres técnicos destinados 

a fundamentar suas decisões. 

18.3 Os documentos entregues, a proposta e seus anexos, não serão devolvidos 

qualquer que seja o resultado do chamamento público. 

18.4 O Município, por meio do (órgão da administração pública) ___________, poderá 

revogar o presente Edital de Chamamento, no todo ou em parte, por conveniência 

administrativa e interesse público, ou por fato superveniente, devidamente justificado, 

ou anulá-lo, em caso de ilegalidade. 

18.5 A revogação ou anulação do presente Chamamento Público não gera direito à 

indenização. 

18.6 As Organizações da Sociedade Civil declaradas vencedoras do presente 

Chamamento Público estarão credenciadas para firmar parceria com o Município de 

Belo Horizonte visando à execução do serviço descrito neste instrumento. 

18.7 A declaração de vencedora da instituição não implica relação de obrigatoriedade 

para formalização de parceria, contudo, havendo a celebração da mesma será 

obedecida a ordem de classificação. 

18.7.1. Para a formalização da parceria a Organização da Sociedade Civil habilitada e 

classificada deverá comprovar a efetiva e regular inscrição junto ao (Conselho Municipal 

de XX). 

18.8 As parcerias que vierem a ser assinadas serão publicadas, por extrato, no Diário 



Oficial do Município de Belo Horizonte. 

18.9 Na aplicação dos recursos públicos serão sempre observados os princípios de 

moralidade, publicidade, legalidade, impessoalidade e eficiência. 

18.10 Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a 

serem firmados, o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem 

como os motivos previstos na Lei Federal 13.019/2014, na forma estabelecida em 

cláusula específica do referido instrumento. 

18.11 As questões não previstas neste Edital serão decididas pela Comissão de 

Seleção e, caso necessário, por autoridade superior. 

 

 

Belo Horizonte, _______ de _______________ de 2019. 

 

___________________________ 

(Administrador Público) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo I – Modelo de Proposta 

Chamamento Público Nº       

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC)     

 



1. DADOS CADASTRAIS 

Proponente 

Informar a razão social da organização 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

Informar o número do CNPJ da 

organização 

Informar a data de abertura do CNPJ 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Endereço 

Informar o endereço em que a instituição está sediada 

Bairro: Cidade CEP 

Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone fixo Informar o e-mail da instituição 

Nome do representante legal:  

Informar o nome completo do representante legal da instituição 

Endereço Residencial do representante legal 

Informar o endereço residencial do representante legal 

(Rua, nº - bairro – cidade – UF) 

 

CPF R.G.  Telefone(s) 

Informar o CPF do 

representante legal 

Informar o nº. do RG 

do representante 

legal 

Informar o telefone do 

representante legal, com 

DDD 

Período de Mandato da Diretoria 

 

De ____/_____/_____ a _____/______/_______. 

Município:  

 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Nome do órgão para o qual a 

proposta está sendo apresentada 

 



2.  NOME DO PROJETO/ATIVIDADE 

 

Informar o título ou nome do projeto/atividade. 

 

3.  APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DE ATUAÇÃO 

Descrever o objeto e objetivo da OSC, as principais atividades executadas, 

um breve histórico de ações realizadas (preferencialmente aquelas que 

possuem relação com o objeto da proposta apresentada), público atendido, 

região de atuação, dentre outras informações.  

(Limite de 2 laudas). 

 

4. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

Elaborar as razões de interesse na realização da parceria. 

 

 

5. DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

Descrever a realidade na qual o objeto da proposta se insere (local, regional 

ou municipal), principais desafios encontrados, a relação desta realidade 

com o objeto da proposta e como a execução da proposta apresentada irá 

impactar nesta realidade. 

 

6. OBJETO DA PROPOSTA 

Descrever o objeto da proposta apresentada. Em geral, se apresenta através 

de verbos no infinitivo (realizar, executar, promover, capacitar, etc). 

 

7. DESCRIÇÃO DA PROPOSTA 

Descrever a proposta demonstrando as ações previstas, o público estimado, 

a área de abrangência, os resultados esperados e a forma como se pretende 

alcançar os objetivos. 

 

 



 

                                                           
1 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 

8. FORMA DE EXECUÇÃO1 

Metas 

Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis e 

com prazo definido. 

Ações 

Operações concretas a 

serem realizadas para o 

atingimento da meta. Uma 

mesma meta pode exigir a 

realização de mais de uma 

ação. 

Indicadores 

Unidade de medida do 
alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 
cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

Documentos para 

verificação 

Documentos que contém os 

elementos para verificação 

dos indicadores. É o 

instrumental no qual o 

indicador pode ser 

analisado. Ex. fotografias, 

Lista de presença, planilha, 

banco de dados, 

certificados etc.   

Prazo de execução 

Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

     

     

     

     



9. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Estabelecer o prazo de execução das ações a serem realizadas no âmbito 

da proposta (menor ou coincidente com o prazo de vigência da parceria – 

que também acoberta atos de preparação e de encerramento das ações 

realizadas). 

 

10. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

10.1 Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse Valor repassado pelo Município 

Contrapartida (se houver) 

Valor da mensuração dos bens 

e serviços postos à disposição 

pela OSC. Apenas se houver  

 

Valor Total da Proposta2 

 

Valor somatório do repasse e 

contrapartida 

 

 

10.2 Previsão de Despesas 

 

 

Natureza da 

Despesa 

 

 

Origem do Recurso3 

Repasse ou 

Contrapartida 

 

Valor Estimado 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

                                                           
2 O valor total da parceria deve observar os valores máximos estipulados no edital, se houver. 

3 Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, auferido através de bens, serviços e despesas 
complementares, mensuráveis e deverão ser comprovados na prestação de contas. 



 

Coluna 1 – Natureza da Despesa 

Informar as naturezas de despesas previstas para a execução da proposta 

(despesas com pessoal e encargos, aquisição de materiais, transporte, 

mobiliário, serviços de terceiros, contratações, transporte, etc.); 

 

Coluna 2 – Origem do Recurso 

Informar se o recurso referente àquela natureza de despesa terá origem 

no repasse de recursos do Município ou em contrapartida da organização; 

 

Coluna 3 – Valor estimado 

Informar o valor estimado da despesa, bem ou serviço necessário à 

execução do objeto. A organização deve apresentar valores de acordo com 

aqueles praticados no mercado, sugere-se, se possível, a apresentação de 

uma referência de preço. Esta referência possibilita à comissão de seleção 

maior facilidade para analisar a exequibilidade financeira da proposta. 



11. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE 

HOUVER): 

 

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem aportados 

na execução da parceria, com a respectiva forma de mensuração. 

 

 

12. ASSINATURA DA OSC 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 

 

 

_______________________________________ 

Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil 

 

 

  



Anexo II 

 Declaração – Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014 e 

 Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil, bem como nossos dirigentes 
não se enquadram nos motivos de impedimento do Art. 39 da Lei Federal 13.019/2014, 
bem como observará o disposto no Art. 28 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017.  
 
Organização da Sociedade Civil: ___________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 
Art. 39 (Lei Federal 13.019/2014): Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 

prevista nesta Lei 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)  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; 

d) 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. 

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 pessoa: 

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; 

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. 

§ 1o Nas hipóteses deste artigo, 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. 

§ 2o Em qualquer das hipóteses previstas no caput, 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. 

§ 3o  (Revogado). 

§ 4o  Para os fins do disposto na alínea a do inciso IV e no § 2o, 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.           

§ 5o  A vedação prevista no inciso III 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. 

§ 6o  Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas. 

 

 

Art. 28 – Além dos documentos relacionados no art. 27, a OSC, por meio de seu representante 
legal, deverá apresentar, no prazo de que trata o caput do art. 26, declaração de que: 
I – não há, em seu quadro de dirigentes: 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública municipal; 
b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

das pessoas mencionadas na alínea “a”; 

II – revogado; 

III – não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: 
a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 
pública municipal; 
b) servidor ou empregado público, qualquer que seja o vínculo, de órgão ou entidade da 
administração pública municipal celebrante, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica 
e na lei de diretrizes orçamentárias 
c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra 

o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, 

e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 

 

 

 

  



Anexo III  

Declaração do art. 7º, XXXIII, da Constituição da República 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não emprega menores de 

dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados 

menores de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

 

 

Organização da Sociedade Civil: ___________________________________________ 

CNPJ: _______________________ 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 

  



Anexo IV 

Atestado de regularidade da prestação de contas 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 

1. Caso a Organização da Sociedade Civil seja parceira em qualquer programa do 

Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas: 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil possui parceria celebrado com 

o Município de Belo Horizonte, através da Secretaria/Órgão 

______________________, com prestação de contas regular, nos termos do atestado 

anexo. 

 

(OBS: Juntamente a esta Declaração deve ser entregue Atestado de Regularidade 

da Prestação de Contas. O atestado deve ser exarado pelo órgão municipal 

responsável pela parceria, conforme modelo próprio). 

 

 

 

OU  

 
2. Caso a Organização da Sociedade Civil não seja parceira em qualquer programa do 

Município de Belo Horizonte com obrigação de prestação de contas: 

 

Anexo IV  

Declaração de inexistência de parceria junto ao Município 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 

Declaramos que nossa Organização da Sociedade Civil não possui, nessa data, 

qualquer convênio, acordo de cooperação ou parceria com dever de prestar contas 

firmado com a administração direta ou indireta do Município de Belo Horizonte. 

 

 

 

Belo Horizonte, _____ de ___________ de 20___ 

 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do representante legal da instituição 

  



Anexo V 

MINUTA DO PLANO DE TRABALHO 

(Preferencialmente em Papel Timbrado da OSC) 

 

 

01.  DADOS CADASTRAIS 

Organização da Sociedade Civil parceira:  

Informar a razão social da organização 

CNPJ Data de abertura do CNPJ 

Informar o número do CNPJ da 

organização 

Informar a data de abertura do CNPJ 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Registro no Conselho (Se 

necessário) 

Vigência do Registro (se 

necessário) 

Informar o número do registro no 

Conselho, se aplicável. 

Informar a vigência do registro 

(Formato dd/mm/aaaa) 

Dados Bancários 

(conta corrente específica e 

isenta de tarifa) 

Banco: Caixa Econômica Federal 

Agência: XXXX-X 

Conta: XXXXX-X 

Endereço 

Informar o endereço em que a instituição está sediada. 

Bairro Cidade CEP 

Informar o Bairro Informar a cidade Informar o CEP 

Telefone E-mail 

Informar um telefone fixo com DDD Informar o e-mail da instituição 

Nome do representante legal 

Informar o nome completo do representante legal da instituição. 

Endereço Residencial do representante legal 

Informar o endereço residencial do representante legal 

(Rua, nº - bairro – cidade – UF) 

CPF R.G. Telefone (s) 

Informar o CPF do 

representante legal 

Informar o nº. do RG 

do representante 

legal 

Informar o telefone do 

representante legal, com 

DDD 

Período de Mandato da Diretoria 

De ____/_____/_____ a _____/______/_______. 

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte 



Nome do órgão com o qual a parceria será celebrada 

Endereço 

Endereço do órgão com o qual a parceria será celebrada 

CNPJ Telefone 

18.715.383/0001-40  

Representante Legal 

Informar o nome completo e o cargo do titular da pasta 

Matrícula CPF R.G. 

Informar o Número de 

matrícula (BM) do titular 

Informar o CPF do titular 

da pasta 

Informar o nº. do RG 

do titular da pasta 

2. OBJETIVO GERAL DA PARCERIA: 

Demonstrar o que se deseja obter por meio da parceria celebrada. É 

abrangente, expresso em verbos no infinitivo. 

 

Exemplo: “Promover a democratização do acesso à cultura”.  

3. DESCRIÇÃO DA REALIDADE:  

Descrever a realidade que será objeto da parceria, demonstrando como as 

ações da parceria pretendem afetar essa realidade, contribuindo para sua 

modificação. 

 

(Refere-se ao campo “5” da Proposta – Descrição da Realidade) 

 

4. OBJETO DA PARCERIA 

Descrever o produto a ser entregue pela parceria pela OSC.  

(Refere-se ao campo “6” da Proposta – Objeto da Proposta). 

 

Exemplo: “Realização da Virada Cultural 2018 com início às 00h do dia 25 

de agosto de 2018 e término ás 00h do dia 26 de agosto de 2018”. 

5. DESCRIÇÃO DA PARCERIA: 



 

Descrever a proposta demonstrando a relação entre o objeto da parceria e 

a política ou programa executado/fomentado. 

 

(Refere-se ao campo “7” da Proposta – Descrição da Proposta) 

 

 

 



                                                           
4 A tabela poderá ser customizada de forma a atender a melhor descrição do projeto ou atividade. Com a inclusão de novas linhas para as metas, ações, indicadores, etc. 

6. FORMA DE EXECUÇÃO4 

Metas 

Macro ações (resultados 

parciais) a serem 

realizadas. Devem ser 

quantificáveis, verificáveis e 

com prazo definido. 

Ações 

Operações concretas a 

serem realizadas para o 

atingimento da meta. Uma 

mesma meta pode exigir a 

realização de mais de uma 

ação. 

Indicadores 

Unidade de medida do 
alcance de uma meta. É a 

forma de aferição do 
cumprimento ou não da 

meta. Deve ser passível de 

verificação. 

Documentos para 

verificação 

Documentos que contém os 

elementos para verificação 

dos indicadores. É o 

instrumental no qual o 

indicador pode ser 

analisado. Ex. fotografias, 

Lista de presença, planilha, 

banco de dados, 

certificados etc.   

Prazo de execução 

Prazo em que a meta 

deverá ser atingida. 

Realização de diferentes 

manifestações artísticas 

nas nove regionais da 

cidade 

Realizar uma 

apresentação teatral em 

cada uma das regionais 

Realização do espetáculo 

“Os três Porquinhos” 

Fotografias 

25 de agosto de 2018 

Contrato da Companhia 

de teatro 

Volume de público do 

espetáculo 

Ingressos 

Fotografias 

Pesquisa de satisfação 

do público 

     



7. PRAZO DE EXECUÇÃO 

Estabelecer o prazo de execução das ações realizadas no âmbito da parceria 

(menor ou coincidente com o prazo de vigência da parceria – que também 

acoberta atos de preparação e de encerramento das ações realizadas). 

Sugere-se que o prazo de execução inicie com o recebimento da primeira 

parcela do recurso, informado em meses. 

 

 

8. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO (a ser preenchido pelo Município) 

- Descrever detalhadamente (tópicos) os aspectos a serem avaliados 

através do monitoramento e avaliação; 

- Descrever os procedimentos que serão realizados pelo Gestor da Parceria 

no âmbito do monitoramento e avaliação, bem como a periodicidade e as 

ferramentas e instrumentais que serão utilizados (Ex: visitas técnicas e 

respectivos relatórios, pesquisa de satisfação, ferramentas tecnológicas 

como aplicativos, redes sociais, etc.).; 

- Descrever os procedimentos que serão realizados pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, bem como a periodicidade e as ferramentas e 

instrumentais que serão utilizados. 

 

9. PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

9.1 – Previsão de Receitas 

 

Origem Valor 

Repasse Valor repassado pelo Município 

Contrapartida (se houver) 
Valor da mensuração dos bens e 

serviços postos à disposição pela OSC. 

Apenas se houver  

Total 
Valor somatório do repasse e 

contrapartida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9.2 – Previsão de Despesas 

 

Natureza 

de 

Despesa5 

Nome da Natureza da 

Despesa 
As naturezas estão pré-definidas 

no SUCC 

Item de despesa 
Informar os itens específicos de despesa 

Valor Médio 

de Mercado6  
Média obtida por 

meio da 

orçamentação 

Origem do 

Recurso7 
Repasse ou 

Contrapartida 

319011 
Vencimentos e vantagens 

fixas – pessoal civil 

   

   

   

319013 Obrigações patronais 
   

   

319094 
Indenizações e restituições 

trabalhistas 

   

   

339030 Material de consumo 
   

   

339031 

Premiações culturais, 

artísticas, científicas 

desportivas e outras  

 
  

   

339035 Serviços de consultoria 
   

   

                                                           
5 Incluir apenas aquelas que serão efetivamente utilizadas na realização da parceria por guardar relação com o objeto. 

6 Juntamente ao plano de trabalho deverão ser apresentados documentos hábeis à comprovação da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no 

mercado, conforme §1º do Art. 26 do Decreto Municipal nº. 16.746/2017. 

7 Em caso de contrapartida, o recurso não será financeiro, mas auferido através de bens, serviços e despesas complementares, mensuráveis, devendo ser comprovados na 

prestação de contas. 



339036 
Outros serviços de terceiros 

– pessoa física 

   

   

   

   

339037 Locação de mão de obra 
   

   

339039 
Outros serviços de terceiros 

- pessoa jurídica 

   

   

   

   

   

   

339047 
Obrigações tributárias e 

contributivas  

   

   

339049 Auxílio- alimentação 
   

   

339049 Auxílio transporte 
   

   

449051 Obras e instalações 

   

   

   

449052 
Equipamentos e material 

permanente 

   

   

   

 

 



 

 

10. CONTRAPARTIDA DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (SE 

HOUVER): 

 

Descrever os bens, serviços e despesas complementares a serem 

aportados na execução da parceria, com a respectiva forma de 

mensuração. 

 

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (a ser preenchido pelo Município): 

1ª Parcela 2ª Parcela 3ª Parcela 4ª Parcela 5ª Parcela 
6ª 

Parcela 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

7ª Parcela 8ª Parcela 9ª Parcela 10ª Parcela 11ª Parcela 
12ª 

Parcela 

R$ R$ R$ R$ R$ R$ 

TOTAL:  

 

12. ASSINATURA DA OSC 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20___ 

 

_______________________________________ 

Nome/Assinatura da Organização da Sociedade Civil 

 

13. APROVAÇÃO PELO MUNICÍPIO 

 

Belo Horizonte, _____ de _________________________ de 20__ 

 

 

____________________________________ 

Nome/Assinatura do Técnico Responsável/BM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo VI 

MINUTA DO TERMO DE PARCERIA [Colaboração ou Fomento] 

 

Inserir, observando a Minuta Padrão publicada no Portal das Parcerias. 


