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CHAMAMENTO PÚBLICO FIA/RJ n.º 003/2017 

 

EDITAL  DE  CHAMAMENTO  PÚBLICO  PARA  SELEÇÃO  DE 
ENTIDADE  DE  ASSISTENCIA  SOCIAL,  REGULARMENTE 
CONSTITUÍDA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO  PRIVADO  E  SEM  FINS  ECONÔMICOS  OU 
LUCRATIVOS,  COM  VISTA  A  CELEBRAÇÃO  DE  TERMO  DE 
COLABORAÇÃO  DESTINADO  A  COGESTÃO  DOS  SERVIÇOS 
DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 
DO  ABRIGO  CENTRO  INTEGRADO  DE  CRIANÇA  E 
ADOLESCENTE  PORTADOR  DE  DEFICIÊNCIA  PROFESSOR 
ALMIR RIBEIRO MADEIRA 

1. INTRODUÇÃO 

1.1              O ESTADO DE RIO DE JANEIRO, por meio da FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA , 

ora denominada FIA/RJ,  inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 42.509.950/0001‐96, com sede na Rua Voluntários 

da Pátria, 120 ‐ Botafogo, Rio de Janeiro, CEP: 222270‐010 representada pela Presidência da Fundação para 

a  Infância  e  Adolescência,  Srª.  AMERICA  TEREZA  NASCIMENTO  DA  SILVA,  portadora  da  carteira  de 

identidade  n.º  873098321,  expedida  pelo  Instituto  Felix  Pacheco,  inscrita  no  CPF  n.º  233.788.247‐00, 

residente e domiciliada nesta cidade, torna público que, na forma do constante no processo administrativo 

n.º  E‐26/012/303/2017,  será  realizado  processo  seletivo,  mediante  CHAMAMENTO  PÚBLICO,  visando 

celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO com entidade de assistência social,  regularmente constituída, dotada 

de personalidade jurídica de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, que tenham como objetivo 

estatutário O atendimento a pessoas com deficiência, ora denominada PROPONENTE, que se regerá pelas 

normas da Lei nº 8.666, de 21.06.1993, da Lei n.º 287, de 04.12.79 (e alterações), do Decreto Estadual n.º 

44.879,  de  15.07.2014,  do  Decreto  n.º  43.463,  de  14.02.2012,  da  Resolução  Casa  Civil  n.º  350,  de 

17.07.2014 e pelas demais disposições legais aplicáveis, assim como pelo disposto no presente edital. 

 

1.1.1   Poderão  participar  deste  processo  seletivo  as  entidades  privadas  que  possuam,  no mínimo,  três 

anos de existência legal e de experiência comprovada no desenvolvimento de ações de atendimento para 

pessoas com deficiência, previamente credenciadas e habilitadas no Sistema de Convênios do Estado do Rio 

de Janeiro, ora denominado CONVERJ, na forma prescrita na Resolução Casa Civil n.º 350, de 17.07.2014, e 

que atendam aos requisitos dispostos no item 3.1. 

1.1.2   O  presente  processo  seletivo  será  regido  pelos  princípios  da  legalidade,  finalidade,  moralidade 

administrativa, proporcionalidade, impessoalidade, economicidade, eficiência, transparência e publicidade. 

1.2   O Edital e seus anexos estarão disponíveis para consulta no endereço: Assessoria de Convênios da 

FIA/RJ,  situada  na  Rua  Voluntários  da  Pátria,120  ‐  Botafogo  ‐  Rio  de  Janeiro/RJ  ‐  CEP:  222270‐010  ,  no 

horário  das  09  até  18  horas,  e  na  aba  Edital  na  primeira  página  do  sitio  eletrônico  da  FIA/RJ 

http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp, bem como no Portal do CONVERJ: www.convenios.ri.gov.br, clicando 

no link Fonte de Recursos e selecionando o Programa de Trabalho de interesse e após isso, clicando na aba 

Edital. 
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1.3   A Comissão de Seleção, designada por intermédio da PORTARIA n.º 384, de 25/10/2017 da FIA/RJ 

(Processo:  E‐26/012/303/2017),  é  responsável  pelo  exame  dos  documentos  relativos  ao  processo  de 

seleção,  julgamento  e  classificação  das  propostas,  processamento  dos  recursos,  assim  como  lhe  cabe 

dirimir ou esclarecer eventuais dúvidas ou omissões. 

 

1.4   As  retificações  deste  edital,  por  iniciativa  oficial  ou  provocada  por  eventuais  impugnações  ou 

pedidos de esclarecimento, obrigarão a todos os PROPONENTES e serão publicadas em todos os veículos 

em  que  se  deu  a  publicação  originária,  reabrindo‐se  o  prazo  inicialmente  estabelecido,  exceto  quando, 

inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas. 

 

1.5   O  chamamento  público  a  que  se  refere  este  Edital  poderá  ser  adiado,  revogado  por  razões  de 

interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado ou anulado, no todo ou em 

parte, por  ilegalidade, de ofício ou por provocação de  terceiro,  observado o principio da prévia e ampla 

defesa, não decorrendo daí qualquer obrigação de indenizar. 

 

1.6   Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Edital poderão ser apresentados 

por escrito, até o dia 22/11/2017, às 17 horas, situada na Rua Voluntários da Pátria,120 ‐ Botafogo ‐ Rio de 

Janeiro/RJ ‐ CEP: 222270‐010 , no horário das 10 até 17 horas. 

1.7   Eventuais  impugnações  ao  presente  Edital  deverão  ser  apresentadas  por  escrito,  até  o  dia 

22/11/2017,  às  17  horas,  no  seguinte  endereço  Rua  Voluntários  da  Pátria,  120  ‐  Botafogo  ‐  Rio  de 

Janeiro/RJ ‐ CEP: 222270‐010 , no horário das 10 até 17 horas. Todas as respostas serão divulgadas, em ate' 

2  (dois)  dias  úteis,  na  aba  Edital  na  primeira  página  do  sitio  eletrônico  da  FIA/RJ: 

http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp 

1.7.1   Decairá do direito de impugnar o Edital perante a FIA/RJ o PROPONENTE que não o fizer no prazo 

estabelecido no item acima. As impugnações posteriores a essa data não terão efeito de recurso. 

 

1.7.2   Somente  serão  aceitos  os  pedidos  de  informações,  esclarecimentos  de  dúvidas  ou  impugnações 

protocoladas na forma do item 1.7. 

 

1.8   Caberá  a  Fundação  para  a  Infância  e  Adolescência,  auxiliada  pelo  Presidente  da  Comissão  de 

Seleção, responder às impugnações e aos pedidos de esclarecimento. 

 

2. DO OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO E DO PRAZO DE VIGENCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

2.1 O presente Edital  tem por objeto selecionar Entidade de Assistência Social,  regularmente constituída, 

dotada  de  personalidade  jurídica  de  direito  privado  e  sem  fins  econômicos  ou  lucrativos,  com  vista  à 

celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO destinado a cogestão dos serviços de proteção social especial de 

alta complexidade do ABRIGO CICAPD PARM, ofertados até 35 (trinta e cinco) crianças e adolescentes, de 0 

a 18 anos, do sexo masculino, com deficiências diversas, e situação de vulnerabilidade social pela ausência 

de  referências  familiares e em situação de acolhimento  institucional, em consonância  com o previsto na 
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Resolução CNAS n.º 109, de 11.11.2009 – Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, fazendo, pois 

parte das atividades finalísticas desta Secretaria. 

 

2.2  O  presente  Edital  visa  tornar  mais  eficaz  a  execução  das  ações  e  atividades  necessárias  para 

implementação do Programa 0824301122163 ‐ Proteção Social Especial de Alta Complexidade, observadas 

as  diretrizes  estabelecidas  no  Anexo  V  ‐  Ementa  do  Programa  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta 

Complexidade  do  ABRIGO  CICAPD  PARM,  cujas  definições  fazem  parte  integrante  deste  edital, 

independentemente de sua transcrição. 

 

2.3  Para  fins  deste  Edital,  a  proteção  social  especial  de  alta  complexidade  deve  compreender  ações 

ofertadas de forma continuada, com atendimento especializado, na modalidade Acolhimento Institucional, 

implementadas  por  equipe  multiprofissional  e  articuladas  com  diversas  políticas  públicas  e  órgãos  do 

Sistema de Garantia de Direitos. 

 

2.4 Cada PROPONENTE poderá apresentar apenas uma Proposta de Projeto. 

2.5 Respeitado o  limite orçamentário da FIA/RJ, o prazo de vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO a  ser 

celebrado será de até 30 (trinta) meses, contados a partir da data de publicação do seu extrato no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 

 

2.6 O prazo de execução do objeto será de até 30 (trinta) meses, contados a partir da data de vigência. 

 

2.7 Estão compreendidos na vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO os prazos previstos para a execução do 

objeto em função das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, conforme Anexo I. 

 

3. DO PROCESSO SELETIVO 

3.1 O processo seletivo destina‐se a pessoas jurídicas de direito privado, sem fins econômicos ou lucrativos, 

previamente  credenciadas  e  habilitadas  que  tenham  comprovado preencher  as  condições  de habilitação 

jurídica, fiscal e econômico‐financeira pelo Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro « CONVERJ, 

no  endereço  eletrônico  www.convenios.ri.gov.br,  cuja  finalidade  se  relacione  com  as  características  do 

Programa  a  ser  executado,  conforme  disposto  no  Anexo  V  ‐  Ementa  do  Programa  de  Proteção  Social 

Especial de Alta Complexidade do ABRIGO CICAPD PARM, e ainda que: 

3.1.1  Tenham  como  finalidade  estatutária  o  atendimento  a  pessoas  com deficiência  e  que  possuam,  no 

mínimo,  três  anos  de  existência  legal  e  de  experiência  comprovada  no  desenvolvimento    de  ações  de 

atendimento para pessoas com deficiência.   

3.2 Não serão admitidas no processo seletivo os PROPONENTES que foram penalizados com as  sanções de 

suspensão  temporária  da  participação  em  licitação  e  impedimento  de  contratar  e  a  declaração  de 

inidoneidade para  licitar  e  contratar  por  qualquer  Ente ou  Entidade  da Administração  Federal,  Estadual, 

Distrital  e  Municipal,  ficando  impedidos  de  celebrar  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  com  a  Administração 

Pública do Estado do Rio de Janeiro enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
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3.3  Não  será  permitida  a  participação  das  pessoas  físicas  e  jurídicas  arroladas  no  artigo  99,  da  Lei  nº 

8.666/93  ou  com  entidade  privada  que  possua,  em  seus  quadros  diretivos  dirigente,  agente  político  do 

Poder  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  ou  do  Ministério  Público,  dirigente  de  órgão  ou  entidade  da 

Administração  Pública  de  qualquer  esfera  governamental,  ou  respectivo  cônjuge  ou  companheiro,  bem 

como parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até ,o terceiro grau de parentesco, na forma do 5 

39, do artigo 99, do Decreto n.º 44.879, de 2014. 

4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO E DA PROPOSTA DE TRABALHO  

4.1 A Proposta de Trabalho deverá ser inserida e enviada sob a forma eletrônica pelo CONVERJ.  

4.2  A  Proposta  de  Projeto  e  a  Proposta  de  Trabalho  deverão  ser  formuladas  levando  em    consideração 

todas  as  diretrizes  estabelecidas  nos  Anexos  I,  V  e  Vl,  e  outras  informações  que  se    entenderem 

pertinentes, visando a descrição detalhada do Projeto. 

4.2.1  A  Proposta  de  Trabalho  durante  o  processo  seletivo  será  identificada  dentro  do  CONVERJ  como 

Proposta Preliminar. 

4.2.2 A Proposta Preliminar a ser preenchida no CONVERJ devera ser formulada levando em consideração 

as diretrizes estabelecidas nos Anexos I, V e VI, contemplando, no mínimo os seguintes elementos: 

a) descrição completa do objeto a ser executado; 

b)  justificativa  contendo  ,a  caracterização  dos  interesses  recíprocos,  a  relação  entre  a  proposta 

apresentada e os objetivos e diretrizes especificados nos Anexos V e V! e a  indicação do público alvo, da 

localização e do problema a ser resolvido; 

c) resultados esperados; 

d)  outras  informações  para  registro  no  CONVERJ  que  se  entenderem  pertinentes,  visando  a  descrição 

detalhada do objeto.  

 

4.2.3  Em  complementação  à  Proposta  Preliminar  cadastrada  no  CONVERJ,  os  PROPONENTES  deverão 

apresentar à FIA/RJ os Anexos I, Vl e VII. A Proposta do Projeto conforme Anexo VI e o Plano de Trabalho 

conforme Anexo I deverão contemplar, no mínimo, os seguintes elementos: 

a) descrição completa do objeto a ser executado: 

b) justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos; a relação entre a proposta apresentada 

e os objetivos e diretrizes especificados no Anexo V ‐ Ementa do Programa de Proteção Social Especial de 

Alta Complexidade do ABRIGO CICAPD PARM e a indicação do público alvo, da localização e do problema a 

ser resolvido; 

c) resultados esperados; 

d) cronograma de execução, mediante a descrição das metas a serem atingidas e da definição das etapas 

de execução, inclusive quanto ao prazo; 
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e)  cronograma  de  desembolso,  com  estimativa  dos  recursos  financeiros,  discriminando  o  repasse  a  ser 

realizado pela FIA/RJ e a contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis, especificando o 

valor de cada parcela e o montante de todos os recursos; 

f)  plano  de  aplicação  dos  recursos  a  serem  desembolsados  pela  FIA/RJ  e  da  contrapartida  em  bens  e 

serviços economicamente mensuráveis do PROPONENTE, e, se for o caso, a discriminação da despesa, por 

código e especificação, conforme a classificação econômica da despesa existente no Classificador do Estado 

do Rio de Janeiro; 

g) inclusão de interveniente e executor, quando houver; 

h) especificação das parcerias e outras fontes de financiamento, quando for o caso; e 

i)  outras  informações  para  registro  no  CONVERJ  que  se  entenderem  pertinentes,  visando  a  descrição 

detalhada do objeto. 

4.3  As  disposições  relativas  aos  recursos  financeiros  para  a  execução  das  atividades  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO estão descritas na Cláusula Quinta do Anexo ll ‐ Minuta do  TERMO DE COLABORAÇÃO e no 

subitem 4.3.1. 

4.3.1  No  âmbito  deste  Edital  foram  estimados  recursos  para  a  execução  do  objeto  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO, para 30 (trinta) meses, que totalizam R$ 3.663.073,82 (três milhões, seiscentos e sessenta 

e  três mil  e  setenta  e  três  reais  e  oitenta  e  dois  centavos),  sendo  de  até  R$  1.389.412,52  (um milhão, 

trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e doze reais e cinquenta e dois centavos) para o ano de 2018; 

de  até  R$  1.482.325,52  (um milhão,  quatrocentos  e  oitenta  e  dois mil,  trezentos  e  vinte  e  cinco  reais  e 

cinquenta e dois centavos) para o ano de 2019 e de até R$ 791.335,78  (setecentos e noventa e um mil, 

trezentos  e  trinta  e  cinco  reais  e  setenta  e  oito  centavos)  para  o  ano  de  2020,  conforme  discriminação 

abaixo: 

I.os recursos decorrentes dos repasses financeiros, originários da programação orçamentária e financeira da 

FIA/RJ, durante toda a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO totalizam a quantia de R$ 3.663.073,82 (três 

milhões, seiscentos e sessenta e três mil e setenta e três reais e oitenta e dois centavos) sendo de até R$ 

1.389.412,52  (um milhão,  trezentos  e  oitenta  e  nove mil,  quatrocentos  e  doze  reais  e  cinquenta  e  dois 

centavos)  para  o  ano  de  2018;  de  até  R$  1.482.325,52  (um milhão,  quatrocentos  e  oitenta  e  dois  mil, 

trezentos e vinte e  cinco  reais e  cinquenta e dois  centavos) para o ano de 2019 e de até R$ 791.335,78 

(setecentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) para o ano de 

2020.  
 

II.o  valor  da  contrapartida  em  bens  e  serviços,  economicamente  mensuráveis,  a  ser  oferecida  pelo 

PROPONENTE, durante toda a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, correspondente, ao mínimo de 10% 

(dez por cento), do valor do total do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

 

III.4.3.2 As  despesas  decorrentes  das  transferências  financeiras  realizadas  pela  FIA/RJ  correrão  à  conta  das 

seguintes dotações orçamentárias, para os exercícios de 2018 a 2020, assim classificados:  

Programa de Trabalho: 0824301122163 ‐ Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
Natureza de Despesa: 335043 
Fonte de recursos: 100 
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4.3.3  As  despesas  relativas  aos  exercícios  subsequentes  correrão  por  conta  das  dotações  orçamentárias 

respectivas, devendo ser empenhadas no inicio de cada exercício e quando se tratar de investimento cuja 

execução  ultrapassar  um  exercício  financeiro,  deverão  ser  indicados  os  recursos  consignados  no  Plano 

Plurianual ou em lei que autorize e fixe o montante das dotações. 

 
4.3.4  Os  recursos  a  serem  aportados  no  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  serão  realizados  de  acordo  com  o 

Cronograma de Desembolso constante do Plano de Trabalho, devidamente aprovado. 

4.3.5  Os  saldos  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  enquanto  não  empregados  em  sua  finalidade,  serão 

obrigatoriamente aplicados: 

l ‐ em cadernetas de poupança de instituição financeira contratada pelo Estado se a previsão de seu uso for 

igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou 

II ‐ em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da 

dívida pública, quando a utilização dos mesmos verificar‐se em prazos menores que 30 (trinta) dias. 

4.3.5.1 As receitas financeiras auferidas na forma do subitem anterior serão obrigatoriamente computadas 

a crédito do TERMO DE COLABORAÇÃO e aplicados, com prévia autorização da FIA/RJ, exclusivamente no 

objeto  da  sua  finalidade,  devendo  constar  de  demonstrativo  específico  que  integrará  a  prestação  de 

contas. 

4.3.6 A contrapartida, a ser aportada pelo PROPONENTE, obedecerá aos critérios fixados no Anexo I ‐ Plano 

de Trabalho, considerando‐se o valor total do projeto, devendo ser oferecida por meio de bens ou serviços, 

desde que economicamente mensuráveis  e que  sua utilização esteja  relacionada à  execução do projeto, 

contendo a indicação do valor correspondente, em conformidade com os valores praticados no mercado. 

4.3.7 O PROPONENTE deverá comprovar que os bens ou serviços economicamente mensuráveis referentes 

a contrapartida proposta, de no mínimo 10% (dez por cento), estão devidamente assegurados, por meio de 

declaração  própria,  cujo  modelo  integra  o  Anexo  III  ‐  Modelo  de  Declaração  sobre  Bens  ou  Serviços 

Economicamente Mensuráveis referentes à Contrapartida deste Edital. 

4.3.8 A  realização  dos  repasses  financeiros  e  os  procedimentos  para  a  realização  das  despesas  somente 

poderão ter  início após a assinatura do  instrumento de TERMO DE COLABORAÇÃO e a publicação de seu 

extrato no Diário Oficial do Estado, sendo glosadas as despesas realizadas em data anterior ou posterior a 

vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo a hipótese do artigo 14, inciso IV e V, parte final, do Decreto 

Estadual n.º 44.879, de 2014. 

4.4 Poderão  ser previstas na Proposta de Trabalho despesas  administrativas  e de pessoal.  Com  recursos 

transferidos pela FIA/RJ, na forma estabelecida neste item. 

4.4.1  As  despesas  administrativas  realizadas  com  recursos  da  FIA/RJ  não  poderão  ultrapassar  o  limite 

máximo de 10% (dez por cento), desde que: 

a) estejam previstas no Programa de Trabalho; e 

b) sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto. 
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4.4.2 São consideradas despesas administrativas aquelas realizadas com: 

a) serviços de telefonia e lnternet; 

b) energia elétrica; 

c) água e esgoto; 

d) despesa com locação de imóvel, IPTU e/ ou condomínio, se for o caso; 

e) vale‐transporte da equipe; 

f) vale‐alimentação para a equipe; 

g) correios, transportadoras e serviço de mudança; 

h) material de escritório, informática e limpeza; 

i) combustivel; e outras similares. 

 

4.4.3 Quando a despesa administrativa  for paga com recursos do TERMO DE COLABORAÇÃO e de outras 

fontes, o PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta de Trabalho a memória de cálculo do rateio da 

despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma mesma 

parcela da despesa. 

 

4.4.4 Podem ser realizadas despesas de pessoal com recursos da FIA/RJ relativas à remuneração da equipe 

dimensionada  no  Programa  de  Trabalho,  podendo  contemplar  tributos,  FGTS,  férias  e  décimo  terceiro 

salário proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais, desde que tais valores: 

a) correspondam às atividades previstas e aprovadas no Programa de Trabalho; 

b) correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada; 

c) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua o PROPONENTE; 

d) observem, em seu valor bruto e individual, setenta por cento do limite estabelecido para a remuneração 

de servidores do Poder Executivo estadual; e 

e) “sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao Projeto. 

 

4.4.5  A  despesa  com  a  equipe  observará  as  diretrizes  dispostas  no  Anexo  V  ‐  Ementa  do  Programa  de 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade do ABRIGO CICAPD PARM. 

 

4.4.6 É vedada a realização de despesa ou a previsão na Proposta de Trabalho: 

a) com finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho, ainda que em caráter de emergência; 
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b) a  título de  taxa ou comissão de administração, de gerência ou  similar,  tampouco qualquer espécie de 

remuneração  ou  gratificação  a  servidores  que  pertençam  aos  quadros  da  Administração  Pública  por 

qualquer serviço vinculado ao objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO a ser firmado; 

c)  relativa  a  pagamento  de  gratificação,  consultoria,  assistência  técnica  ou  qualquer  espécie  de 

remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros do PROPONENTE beneficiário e de órgãos ou 

de entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal; 

d) em data anterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, quando então serão glosadas; 

e) em data posterior a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo quando o fato gerador tenha ocorrido 

durante a vigência do instrumento, mediante autorização prévia; 

f) com taxas e tarifas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a pagamentos 

ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses constantes de legislação específica; 

g) com publicidade, salvo as que atendam cumulativamente às seguintes exigências: 

g.1) sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social; 

g.2)  das  quais  não  constem  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de 

autoridades ou de servidores públicos; 

g.3) que constem claramente no Plano de Trabalho; e 

g.4) que tenham caráter acessório ao objeto principal do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

 

4.5  Os  documentos  listados  nos  Anexos  l,  VI  e  VII  deverão  ser  encaminhados  em  dois  envelopes, 

devidamente  lacrados,  rubricados  e  inseridos  em  um  único  envelope,  o  qual  deve  ser  endereçado  e 

protocolado junto à FIA/RJ, até às 17 horas, do dia 29/11/2017, aos Cuidados da Assessoria de Convênio, 

situada a Rua Voluntários da Pátria, 120 – Botafogo, Rio de Janeiro. 

 

4.5.1 Constará do envelope  

Destinatária: A Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/ Aos cuidados da Assessoria de Convênio – 

EDITAL FIA/RJ nº 003/2017 ‐ lª Etapa Qualificação/Habilitação Juridico»Fiscal e Financeira 

Remetente:  (nome  do  PROPONENTE  sem  abreviatura,  conforme  registro  no  CNPJ,  com  endereço 

completo). 

Conteúdo: O envelope deverá conter cópias legíveis de toda documentação contida no Anexo VII. 

4.5.2 Constará do envelope ll: 

Destinatária: A Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/ Aos cuidados da Assessoria de Convênio – 

EDITAL FIA/RJ nº 003/2017 ‐ 2ª Etapa Qualificação/ Habilitação Técnica 

Remetente:  (nome  do  PROPONENTE  sem  abreviatura,  conforme  registro  no  CNPJ,  com  endereço 

completo). 
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Conteúdo:      O envelope deverá conter os seguintes documentos: 

a)  Plano  de  Trabalho  (via  original  e  três  cópias,  todas  rubricadas  e  assinadas),  conforme 

modelo constante do Anexo I; 

b) Proposta de Projeto (via original e três cópias, todas rubricadas e assinadas), na forma do 

Anexo Vl. 

 

 

4.6 Os documentos acima exigidos, especialmente os  listados pelo Anexo VII, deverão estar válidos e em 

vigor, apresentados em original ou cópia ou publicação em órgão de imprensa Oficial, ou, ainda, cópias com 

apresentação  do  original,  que  venham  a  ser  autenticadas  pela  Assessoria  de  Convênios  (os  originais 

poderão  estar  dentro  ou  fora  do  envelope)  ou,  também,  cópias  obtidas  na  internet,  desde  que 

acompanhada  do  certificado  de  autenticidade.  Caso  a  documentação  apresentada  esteja  incompleta,  o 

PROPONENTE terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para regulariza‐ la. 

 

4.7  Se  os  documentos  de  Regularidade  Fiscal,  Certificados,  Declarações,  Registros  e  Certidões  exigidos 

neste Edital não apresentarem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que 

não  conste  previsão  em  legislação  específica,  os  referidos  documentos  deverão  ter  sido  emitidos  há  no 

máximo 90 (noventa) dias contados até a data da realização do Processo Seletivo. 

 

4.8 O Ato de  inscrição decorrente da 1ª etapa  ‐ Qualificação/Habilitação  Juridico‐Fiscal e Financeira, que 

definirá  a  participação  na  2ª  etapa  ‐  Qualificação/Habilitação  Técnica,  deste  Edital,  não  gera  para  o 

PROPONENTE nenhuma expectativa de direito quanto à obrigatoriedade de repasse de recursos por parte 

do Estado. 

4.9 A Proposta de Projeto e o Plano de Trabalho deverão ser apresentados em papel timbrado próprio do 

PROPONENTE, e juntos, no limite máximo de 50 (cinquenta) páginas.  

 

4.10 Os documentos exigidos por este Edital, a serem apresentados, devem ser impressos com tinta preta 

ou azul, em papel timbrado próprio do PROPONENTE e deverão estar legíveis. As folhas dos mesmos devem 

ser rubricadas e assinadas pelo representante legal do PROPONENTE.  

 

4.11  Os  PROPONENTES  poderão  ser  representadas  em  todas  as  etapas  deste  Processo  Seletivo  por  seu 

representante legal ou por agente credenciado regularmente constituído.  

 

4.12 Por credencial entende‐se:  

a) Procuração passada por instrumento público ou particular, que contenha no mínimo poderes “ad 

negocia"  para manifestar  a  intenção  de  recorrer  e  de  desistir  dos  recursos,  bem  como  praticar 

todos os demais atos pertinentes ao certame em nome do PROPONENTE; e 

b) Declaração de Conhecimento do Edital, devidamente preenchida nos termos do Anexo lX. 
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4.13 O Representante Legal deverá apresentar documento comprobatório de capacidade para representar 

o PROPONENTE, via de regra, o ato constitutivo do PROPONENTE e da ata de eleição da diretoria vigente, 

no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura, no caso de associado ou dirigente da mesma.  

 

4.14 O agente credenciado deverá apresentar procuração acompanhado de documento comprobatório de 

que o mandante possui poderes para tanto.  

 

4.15  Os  PROPONENTES  poderão  apresentar  mais  de  um  representante  ou  procurador,  ressalvada  à 

Comissão  de  Seleção  a  faculdade  de  limitar  esta  representação  a  1  (uma)  pessoa,  se  considerar 

indispensável ao bom andamento das etapas do Processo Seletivo. 

 

4.16  A  credencial  do  agente  credenciado  deverá  ser  entregue  separadamente  dos  envelopes  ”A"  e  ”B", 

referidos no item 4.5 deste Edital.  

5. DA VALIDADE DAS PROPOSTAS DE TRABALHO  

 

5.1 O prazo de validade das Propostas de Trabalho será de 90 (noventa) dias a contar da data da publicação 

do Resultado Final no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  

  

5.1.1 Se por motivo de força maior, a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO não puder ocorrer dentro 

do período de validade da Proposta, ou seja, em 90 (noventa) dias, e persistindo o  interesse da SECTIDS, 

poderá ser solicitada ao PROPONENTE a prorrogação da validade da proposta por igual prazo. 
  

5.2 Caso todas as Propostas de Trabalho sejam desclassificadas durante O processo seletivo, a Comissão de 

Seleção poderá fixar o prazo de 08 (Oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de nova 

proposta sanados os vícios detectados. 
 

5.3 Na hipótese de não celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO no prazo de 90 (noventa) dias contados a 

partir  da  data  da  sua  apresentação,  os  PROPONENTES  ficarão  liberados  de  quaisquer  compromissos 

assumidos, salvo a ocorrência do item 5.1.1. 
 

6. DA SELEÇÃO E DOS CRITÉRIOS PARA A ANÁLISE DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  

6.1 A Comissão de Seleção avaliará as Propostas de Projetos em conformidade com os requisitos dispostos 

no Anexo IV‐ Critérios de Avaliação das Propostas de Projetos, promovendo‐se a desclassificação daquelas 

que se apresentarem desconformes ou incompatíveis com o disposto neste Edital.  

6.2  A  Comissão  de  Seleção  também  desclassificará  o  PROPONENTE  que  na  avaliação  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO  anteriormente  firmado  com  a  FIA/RJ  tenha  obtido  parecer  desfavorável  pelo  não 

cumprimento  do  objeto  e/ou  pelo  não  atingimento  de  metas  pactuadas,  bem  como  não  esteja 

devidamente credenciado e habilitado no CONVERJ.  
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6.3 A Comissão de Seleção atribuirá os pontos a cada uma das Propostas de Projetos, devendo ordená‐las 

pela  classificação,  sendo  considerado  apto  a  receber  apoio  financeiro  o  PROPONENTE  cuja  Proposta  de 

Projeto obtiver a maior pontuação, de acordo  com os  critérios de avaliação estabelecidos no Anexo  IV  ‐ 

Critérios  de  Avaliação  das  Propostas  de  Projetos  e  cuja  proposta  financeira  esteja  de  acordo  com  a 

disponibilidade orçamentária apresentada pela FIA/RJ.  

6.4 A Comissão de Seleção também analisará Propostas de Projetos quanto a viabilidade técnica do pleito, 

as  suas  características  e  às  rubricas  constantes  da  planilha  de  custos,  no  que  se  refere  aos  seguintes 

critérios:  

a) a natureza do PROPONENTE, a compatibilidade do pleito com os estatutos, a situação de prestações de 

contas do TERMO DE COLABORAÇÃOS anteriores com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a capacidade 

técnica, de instalação e/ou de mobilização e as condições do PROPONENTE para realizar a parceria;  

b)  a  pretensão  do  PROPONENTE  e  descrição  detalhada  de  valores  (incluindo  os  recursos  da  FIA;RJ  e  de 

contrapartida de bens e serviços economicamente mensuráveis);  

c)  os  objetivos  a  curto  e médio  prazo,  possibilidades  de  serem  alcançados,  bem  como  se  o  objeto  está 

redigido com clareza, permitindo avaliação de seu alcance;  

d) a clareza e a compatibilidade das metas e etapas e a conformidade da execução destas com o Objeto 

que será alcançado;  

e) se os valores relacionados estão compatíveis com os preços de mercado;  

f) se os itens relacionados podem ser financiados dentro das rubricas autorizadas;  

g) se os itens discriminados por meta estão coerentes com a mesma e o interesse e pertinência/pleito com 

relação às diretrizes estabelecidas no Anexo V; e 

h) verificação da análise de custos, de maneira que o montante de recursos previsto seja compatível com o 

seu  objeto,  não  permitindo  a  transferência  de  valores  insuficientes  para  a  sua  conclusão  e  tampouco  o 

excesso que permita uma execução por preços acima dos vigentes no mercado. 

 

6.5 Da sessão da avaliação e  julgamento das Propostas de Projetos será  lavrada ata circunstanciada, que 

será assinada pelos membros da Comissão de Seleção, com decisão motivada do resultado da classificação 

e  com  indicação  do  PROPONENTE  que  obteve  a  melhor  avaliação,  considerando  a  completude  das 

informações, a demonstração da viabilidade técnica e financeira aos objetivos do Projeto.  

6.6 A Comissão de Seleção providenciará a publicação do resultado, ainda preliminar, no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro, divulgará a íntegra da ata na aba Edital da página do sítio eletrônico da SECTIDS: 

www.social.rj.gov.br, bem como no Portal do CONVERJ:   www.convenios.rj.gov.br, clicando no  link Fonte 

de  Recursos  e  selecionando  o  Programa  de  Trabalho  correspondente  e  após  isso,  clicando  na  aba 

Classificação. 
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7. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

7.1 Os PROPONENTES poderão interpor recurso a decisão de julgamento da Proposta de Projeto, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, mencionada no 

item 6.6.  

 

7.2 Os recursos serão dirigidos à Comissão de Seleção no seguinte endereço: Rua Voluntários da Pátria, 120 

– Botafogo, Rio de Janeiro, de 10 até 17 horas. 

7.3  A  Comissão  de  Seleção  dará  ciência  dos  recursos  aos  demais  PROPONENTES,  divulgando‐os  na  aba 

Edital página do sitio eletrônico da FIA/RJ : http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp, que poderão impugna‐los 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentando contrarrazões a serem enviadas sob forma eletrônica para 

FIA/RJ, no endereço  www.fia.rj.gov.br.  

7.4  Reconsiderando  ou  não  sua  decisão,  no  prazo  de  5  (cinco)  dias  úteis,  a  Comissão  de  Seleção 

encaminhará o recurso à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, 

que a  ratificará ou não,  de  forma  fundamentada, divulgando‐a na primeira página do  sitio eletrônico da 

FIA/RJ:  www.fia.rj.gov.br,  bem  como  no  Portal  do  CONVERJ:  www.convenios.rj.gov.br,  clicando  no  link 

Fonte de Recursos e  selecionando o Programa de Trabalho  correspondente  e  após  isso,  clicando na  aba 

Interposição de Recurso.  

7.5 Os recursos interpostos em face das decisões relativas ao julgamento das Propostas de Projetos terão 

efeito suspensivo.  

 

8. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

8.1  Decorridos  os  prazos  e  procedimentos  constantes  do  item  7,  a  Comissão  de  Seleção  declarará  o 

resultado  final  do  processo  seletivo,  para  que  seja  homologado  pela  Secretaria  de  Estado  de  Ciência, 

Tecnologia, Inovação e Desenvolvimento Social, publicando a decisão no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro e divulgando‐a na primeira página do  sitio eletrônico da FIA/RJ: www.fia.rj.gov.br, bem como no 

Portal do CONVERJ: www.convenios.rj.gov.br. 

8.1.1  Após  a  publicação  do  resultado  Final,  o  PROPONENTE  classificado  no  processo  seletivo  deverá 

complementar  no  CONVERJ  as  informações  da  sua  respectiva  Proposta  de  Trabalho,  como  também  a 

inclusão de toda a documentação constante dos Anexos III, VII e VII a XXIV a este Edital, em conformidade 

com o Decreto n.º 44.879/2014 e tramita‐las para a análise da FIA/RJ.  

8.2 É condição para a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO:  

8.2.1  O  cumprimento  das  normas  prescritas  pelo  Decreto  Estadual  nº  44.879,  de  15.07.2014  e  O 

pronunciamento  técnico  do  Órgão  Central  de  Gerenciamento  de  Convênios,  vinculado  à  Secretaria  de 

Estado  da  Casa  Civil,  quanto  à  viabilidade,  adequação  aos  Objetivos  do  programa  de  trabalho  e  à 

qualificação técnica e capacidade Operacional para gestão do objeto, na forma do artigo 27, da Resolução 

Casa Civil n.º 350, de 2014, de acordo com critérios estabelecidos pela FIA/RJ.  
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8.2.2  Que  esteja  devidamente  habilitado  e  que  tenha  comprovada  a  sua  documentação  de  habilitação 

jurídica, fiscal e econômico‐financeira pelo Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro ‐ CONVERJ, 

no endereço eletrônico www.convenios.ri.gov.br.  

 

8.2.3  Que  comprove  a  FIA/RJ,  no  ato  da  celebração  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  por  meio  de 

documentos  originais  e  cópia,  a  sua  documentação  de  habilitação  juridica,  fiscal  e  econômico‐financeira 

exigida pelo Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro ‐ CONVERJ.  

 

9. DO FORO  

9.1  Fica  eleito  o  foro  central  da Comarca da Capital  do  Estado  do Rio  de  Janeiro  para  dirimir  quaisquer 

questões, dúvidas ou demandas referentes a este processo seletivo.  

 

10. DAS DISPOSIÇÓES FINAIS  

10.1  É  facultada  ao  Presidente  da  Comissão  de  Seleção  ou  a  Presidente  da  Fundação  para  a  Infância  e 

Adolescência, em qualquer fase do processo seletivo, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar  a  instrução  do  processo,  vedada  a  inclusão  posterior  de  documento  ou  informação  que 

deveria constar originalmente na Proposta de Projeto.  

10.2 Na contagem dos prazos é excluído o dia de inicio e incluído o do vencimento. Os prazos somente se 

iniciam e vencem em dias de expediente na FIA/RJ.  

10.3  Os  casos  omissos  serão  resolvidos  pela  Presidente  da  Fundação  para  a  Infância  e  Adolescência, 

observados os princípios que informam a atuação da Administração Pública.  

10.4 Integram o presente Edital, para todos os fins legais, os anexos, as instruções, observações e restrições 

contidas nos seguintes anexos:  

Anexo I   Modelo de Plano de Trabalho; 
Anexo II   Minuta do TERMO DE COLABORAÇÃO; 
Anexo III   Modelo de Declaração sobre bens ou serviços economicamente mensuráveis referente à 

Contrapartida; 
Anexo IV   Critérios de Avaliação das Propostas de Projetos; 
Anexo V  Ementa do Programa de Proteção Social Especial de Alta Complexidade do ABRIGO CICAPD 

PARM;  
Anexo VI   Roteiro para Apresentação de Proposta de Projeto; 
Anexo VII   Documentos Necessários à Qualificação/Habilitação Juridico‐Fiscal, Financeira e Técnica do 

PROPONENTE; 
Anexo VIII   Modelo de Declaração de Adimplência; 
Anexo IX   Modelo de Declaração de Conhecimento do Edital; 
Anexo X   Modelo de Declaração de Certidão Positiva ‐ Execução Patrimonial e Justiça do Trabalho; 
Anexo XI   Modelo de Declaração de Inexistência de Nepotismo; 
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Anexo XII  Modelo de Declaração de Inexistência de Débito; 
Anexo XIII  Modelo de Declaração de não Pagamento de Taxas; 
Anexo XIV  Modelo de Declaração de que não Emprega Menor: 
Anexo XV   Modelo de Declaração de não Impedimento; 
Anexo XVI  Modelo de Declaração de não Parcerias com a mesma Finalidade do TERMO DE 
COLABORAÇÃO; 
Anexo XVII  Modelo de Declaração de que não haverá Pagamento de Despesas com Publicidade; 
Anexo XVIII  Modelo de Declaração de que não haverá Pagamento de Gratificações; 
Anexo XIX   Modelo de Declaração que não poderão ser Contratadas Pessoas Condenadas; 
Anexo XX  Modelo de Declaração sobre Regulamento para Contratação com Terceiros; 
Anexo XXI   Modelo de Declaração  sobre  Seleção  e Contratação da Equipe  envolvida na Execução do 

TERMO DE COLABORAÇÃO; 
Anexo XXII  Modelo  de  Declaração  que  não  haverá  contratação  de  prestadores  de  serviço  que 

pertençam    a administração pública; 
Anexo XXIII   Modelo  de  Declaração  sobre  Transparência  por  parte  do  PROPONENTE  ‐  Lei  Estadual  nº 

5381/2011; e 
Anexo XXIV   Modelo de Declaração de não Pagamento de Taxas Bancárias. 
Anexo XXV         Modelo de Declaração Sobre a Obtenção de Lucro 
Anexo XXVI        Modelo de Declaração Sobre a Liberação das Parcelas dos Recursos Conforme Cronograma 
de Desembolso 
Anexo XXVII      Modelo de Declaração Sobre a Transferência do Patrimônio Líquido em Caso de Dissolução 
de Sociedade 
Anexo XXVIII    Modelo sobre Depósito dos Recursos da Parceria em Conta Corrente Específica 
Anexo XIX         Modelo sobre Aquisição de Bens Permanentes 
Anexo XX          Modelo sobre Inexistência de Contas de Parceria Julgadas Irregulares ou Rejeitadas 
 
Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017. 
 
 
 
 
 
 

AMERICA TEREZA NASCIMENTO DA SILVA 
Presidente da Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/RJ 



Quantidade Unidade
Início 

(mês/ano)

Final 

(mês/ano)
Valor Unitário Repasse (R$) Financeira (R$)

Bens e 

Serviços

1 jan/18 jun/20

1.1 SERVIÇO DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL jan/18 jun/20

1.1.01 jan/18 jun/20

1.1.02 jan/18 jun/20

1.1.03 jan/18 jun/20

1.1.04 jan/18 jun/20

1.1.05 jan/18 jun/20

1.1.06 jan/18 jun/20

1.1.07 jan/18 jun/20

1.1.08 jan/18 jun/20

1.1.09 jan/18 jun/20

1.1.10 jan/18 jun/20

1.2 ENCARGOS SOCIAIS E BENEFÍCIOS

1.2.01 jan/18 jun/20

1.2.02 jan/18 jun/20

1.2.03 jan/18 jun/20

1.2.04 jan/18 jun/20

1.2.05 jan/18 jun/20

1.2.06 jan/18 jun/20

1.2.07 jan/18 jun/20

1.2.08 jan/18 jun/20

1.2.09 jan/18 jun/20

1.2.10 jan/18 jun/20

1.3 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

1.3.01 jan/18 jun/20

1.3.02 jan/18 jun/20

1.3.03 jan/18 jun/20

1.3.04 jan/18 jun/20

1.3.05 jan/18 jun/20

1.3.06 jan/18 jun/20

1.3.07 jan/18 jun/20

1.3.08 jan/18 jun/20

1.3.09 jan/18 jun/20

1.3.10 jan/18 jun/20

1.4 DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO PROPONENTE (máximo: 10%)

1.4.01 jan/18 jun/20

1.4.02 jan/18 jun/20

1.4.03 jan/18 jun/20

1.4.04 jan/18 jun/20

1.4.05 jan/18 jun/20

1.4.06 jan/18 jun/20

1.4.07 jan/18 jun/20

1.4.08 jan/18 jun/20

1.4.09 jan/18 jun/20

1.4.10 jan/18 jun/20

1.5 CONTRAPARTIDA DE BENS E SERVIÇOS DO PROPONENTE (mínimo: 10%)

1.5.01 jan/18 jun/20

1.5.02 jan/18 jun/20

1.5.03 jan/18 jun/20

1.5.04 jan/18 jun/20

1.5.05 jan/18 jun/20

1.5.06 jan/18 jun/20

1.5.07 jan/18 jun/20

1.5.08 jan/18 jun/20

1.5.09 jan/18 jun/20

1.5.10 jan/18 jun/20

-                 -                -                 TOTAL GERAL:

OBS. 1: O valor geral é composto pela soma dos valores acima descrito, multiplicado pelo período do TERMO DE COLABORAÇÃO, qual seja, quantidade de meses.

Acolhimento Institucional de até 36 pessoas com deficiência

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (Meta, Etapa ou Fase)

Concedente Proponente - Contrapartida

Especificação da Meta
Sub 

Etapa

Nº 

Etapa 

Nº 

Meta

Duração da MetaIndicador Físico



GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Financeiro
 Bens e 

Serviços 

Unidade Quantidade

 Valor 

Unitário                   

(R$) 

 Valor Total                 

(R$) 

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Especificação

Código da Natureza 

da Despesa

(*) Código Natureza da Despesa relacionado no Classificador de Despesa e Receita do ERJ, disponível no site da SEPLAG

 Local de Destino Especificação do bem

Código da  Natureza 

da Despesa (*)

3.3.90.36.00

TOTAL GERAL

Valor Total 

(R$)

Valor (R$)

Valor 

Concedente

Valor Proponente

3.3.90.39.00

3.3.90.92.00

8 - RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES A SEREM ADQUIRIDOS 

SERVIÇOS PÚBLICOS

TOTAL GERAL

 Não há bens a adquirir 

MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.30.00

7 - PLANO DE APLICAÇÃO (R$)
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ANEXO II 
 

MINUTA DO TERMO DE TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ___/2018 
 

TERMO  DE  COLABORAÇÃO  N.º  ____/___  ‐  CONVERJ 
QUE  ENTRE  SI  CELEBRAM  O  ESTADO  DO  RIO  DE 
JANEIRO,  POR  INTERMÉDIO  DA  FUNDAÇÃO  PARA 
INFÂNCIA  E  ADOLESCÊNCIA  FIA/RJ  E 
_____________________ VISANDO A COGESTÃO DOS 
SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  SOCIAL  ESPECIAL  DE  ALTA 
COMPLEXIDADE DO ABRIGO CICAPD PARM. 
 
 

O ESTADO DO RIO DE  JANEIRO, por meio da  FUNDAÇÃO PARA A  INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA  ‐  FIA 
inscrita no CNPJ sob o n.º 42.509.950/0001‐96, com sede situada na Rua Voluntários da Pátria,120 ‐ 
Botafogo,  Rio  de  Janeiro,  CEP: 22.270‐010,  doravante  denominada  CONCEDENTE,  neste  ato 
representada  pela  Presidente  da  Fundação  para  a  Infância  e  Adolescência,  Sra.  AMÉRICA  TEREZA 
NASCIMENTO DA SILVA, portadora da cédula de identidade n.º 873098321   expedida Instituto Felix 
Pacheco,  inscrita  no  CPF  sob  o  nº  233.788.247‐00,  residente  e  domiciliada  nesta  Cidade  e  a 
______________  (entidade  dotada  de  personalidade  de  direito  privado)  _______________,inscrita 
no CNPJ sob o nº ____________________, com sede na Rua , doravante denominado CONVENENTE, 
neste ato representada por ________________ , (nacionalidade), (estado civil), (profissão), portador 
(a) da cédula de identidade n.º __________, expedida por _____, inscrito (a) no CPF sob o nº_______ 
,  residente e domiciliado  (a) na Rua _____________ n.º_,  resolvem celebrar o presente TERMO DE 
COLABORAÇÃO, de n.º ____/_____‐CONVERJ, ora denominado Sistema de Convênios do Estado do 
Rio de Janeiro, conforme processo administrativo nº____________005F , que se regerá pelas normas 
das  Leis  Orçamentárias  em  vigor,  em  especial,  as  disposições  contidas  na  Lei  de  Diretrizes 
Orçamentárias do presente exercício; Lei nº 8.666, de 21.06.1993, em especial o seu artigo 116; Lei 
nº  287,  de  04.12.1979;  Lei  Complementar  nº  101,  de  04.05.2000;  Lei  nº  4.320,  de  17.03.1964;  do 
Decreto nº 43.463, de 14.02.2012; Decreto Estadual nº 44.879, de 15.07.2014; Resolução Casa Civil 
nº  350,  de  17.07.2014  e  pelas  demais  disposições  legais  aplicáveis,  assim  como  pelas  cláusulas  e 
condições seguintes: 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 
 

O  presente  TERMO DE  COLABORAÇÃO  tem por  objeto  a  cogestão  dos  serviços  de  proteção  social 
especial de alta complexidade do ABRIGO CICAPD PARM, ofertados até 35 (trinta e cinco) crianças e 
adolescentes,  de  0  a  18  anos,  do  sexo  masculino,  com  deficiências  diversas,  e  situação  de 
vulnerabilidade  social  pela  ausência  de  referências  familiares  e  em  situação  de  acolhimento 
institucional, em consonância com o previsto na Resolução CNAS n.º 109, de 11.11.2009 –Tipificação 
Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais,  fazendo,  pois  parte  das  atividades  finalísticas  desta 
Fundação, de acordo com o Plano de Trabalho devidamente aprovado pelo CONCEDENTE, que passa 
a fazer parte integrante deste TERMO DE COLABORAÇÃO, independentemente de transcrição.  
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PARÁGRAFO ÚNICO: O objeto deste TERMO DE COLABORAÇÃO está inserido no âmbito do Programa 

3261.08.244.0110.2181  ‐  Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade  visando  a  sua  plena 

execução, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelo CONCEDENTE no âmbito do Anexo V 

do Edital. 

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO 

O prazo de vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO será de 30 (trinta) meses, contados a partir da data 

de publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro.  

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O prazo de execução do objeto será de 30 (trinta) meses, contados a partir 

da data de vigência. 

PARÁGRAFO SEGUNDO:  Estão  compreendidos na  vigência do  TERMO DE COLABORAÇÃO os  prazos 

previstos para a execução do objeto em função das metas estabelecidas no Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: A execução das etapas/fases deverá observar fielmente os prazos previstos 

no Cronograma de Execução  Física,  o qual  deverá  guardar  correspondência  com o Cronograma de 

Desembolso. 

PARÁGRAFO  QUARTO:  Desde  que  este  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  esteja  em  vigor,  os  prazos  de 

vigência e de execução poderão ser prorrogados para assegurar o  integral cumprimento do objeto, 

mediante  pedido  acompanhado  de  justificativa  circunstanciada,  aceitação  do  CONCEDENTE  e 

atendidas as seguintes condições: 

a) ocorrer dentro do prazo da sua vigência; 

b) apresentação de pedido acompanhado de justificativa circunstanciada; 

c)  demonstração  de  atendimento  das  metas  pactuadas  no  instrumento  original,  nos  termos  e 

condições previstas em instruções complementares da Secretaria de Estado de Casa Civil; 

d) requerimento apresentado, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do seu término. 

PARÁGRAFO QUINTO:  As  alterações  dos  prazos  de  vigência  e  de  execução  deverão  ser  pactuadas 

mediante a celebração de termo aditivo, cabendo, neste caso, a adequação do Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO SEXTO: O prazo do TERMO DE COLABORAÇÃO poderá também ser aditado, uma única 

vez,  para  ampliação  das  metas  fixadas  no  plano  de  trabalho,  no  caso  de  saldo  financeiro 

remanescente de recursos. 
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CLÁUSULA TERCEIRA: DO CONCEDENTE 

Constituem obrigações do CONCEDENTE: 

I  ‐  realizar  os  repasses  financeiros  correspondentes  à  execução  do  objeto  deste  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO  ao  CONVENENTE  em  tempo  hábil,  i.e.,  previamente  à  realização  de  despesas,  na 

forma prevista pelo Cronograma de Desembolso, constante do Plano de Trabalho e em conformidade 

com as leis orçamentárias; 

II ‐ avaliar o cumprimento dos objetivos e metas definidos no Plano de Trabalho; 

III  ‐  aprovar,  excepcionalmente,  a  alteração  da  programação  de  execução  deste  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO,  mediante  proposta  do  CONVENENTE,  fundamentada  em  razões  concretas  que  a 

justifique; 

IV  ‐  monitorar,  supervisionar,  avaliar  e  fiscalizar  todos  os  serviços  objeto  deste  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO, realizando vistorias, sempre que julgar conveniente, com vistas ao fiel cumprimento 

do ajuste; 

V  ‐  fornecer  ao  CONVENENTE  as  normas  e  instruções  para  Prestação  de  Contas  dos  recursos  do 

TERMO DE COLABORAÇÃO; 

VI ‐ analisar a Execução Físico‐Financeira e a Prestação de Contas do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

VII  ‐  decidir  sobre  a  aprovação  da  Prestação  de  Contas,  no  prazo  máximo  de  90  (noventa)  dias, 

contados da data do seu recebimento; 

VIII  ‐  prorrogar  a  vigência  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  quando  houver  atraso  na  liberação  dos 

recursos,  limitada  a  prorrogação  ao  exato  período  do  atraso  verificado,  formalizando‐se  as 

necessárias adaptações ao plano de trabalho, mediante termo aditivo. 

PARÁGRAFO  ÚNICO:  O  CONCEDENTE  detém,  exclusivamente,  a  autoridade  normativa  sobre  este 

TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  cabendo‐lhe  exercer  poderes  de  controle  e  fiscalização  sobre  a  sua 

execução, assim bem como de ocupação, na forma prevista pelo artigo 58, inciso V, da Lei Federal n.º 

8.666, de 21.06.1993. 

CLÁUSULA QUARTA: DAS OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE 

Constituem obrigações do CONVENENTE: 

I ‐ executar o objeto definido na Cláusula Primeira, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e 

aprovado, assim como aplicar os recursos financeiros visando, exclusivamente, ao seu cumprimento 

e o atingimento dos objetivos e metas definidos no Plano de Trabalho, com a estrita observância da 

legislação vigente; 
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II ‐ cumprir a contrapartida de bens e serviços economicamente mensuráveis de no mínimo 10% (dez 

por cento); 

III ‐ utilizar recursos próprios para concluir o objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO quando os recursos 

repassados forem insuficientes para o cumprimento integral do objeto, com o pagamento de toda e 

qualquer  despesa  excedente  ao  repasse  a  cargo  do  CONCEDENTE,  sob  pena  de  ressarcimento  do 

prejuízo causado aos cofres públicos; 

IV ‐ manter atualizadas todas as informações referentes à execução do TERMO DE COLABORAÇÃO no 

CONVERJ  para  permitir  que  sejam  gerados  relatórios  de  Execução  Físico‐Financeira  ao  término  de 

cada período/etapa, conforme previsto em cronograma; 

V  ‐  apresentar,  sempre  que  solicitado  pelo  CONCEDENTE,  toda  e  qualquer  informação  necessária 

para o fiel cumprimento e o atendimento dos objetivos e metas definidos no Plano de Trabalho; 

VI ‐ apresentar a Prestação de Contas do TERMO DE COLABORAÇÃO, no prazo de até 60 (sessenta) 

dias após o término da sua vigência; 

VII ‐ manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos à execução deste 

TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  para  fins  de  fiscalização,  de  acompanhamento  e  de  avaliação  dos 

resultados obtidos; 

VIII  ‐ assegurar e destacar, obrigatoriamente, a participação do Governo Estadual e, bem assim, do 

CONCEDENTE, em toda e qualquer ação promocional relacionada com a execução do objeto descrito 

na Cláusula Primeira e, obedecido o modelo‐padrão estabelecido pelo CONCEDENTE, apor a marca 

do Governo Estadual nas placas, painéis e outdoors de identificação dos serviços custeados, no todo 

ou em parte, com os recursos deste TERMO DE COLABORAÇÃO; 

IX ‐ relacionar‐se de maneira cooperativa com o CONCEDENTE, apresentando aos órgãos de controle 

setoriais e central, como o Órgão Central de Gerenciamento de Convênios, vinculado à Secretaria de 

Estado da Casa Civil, no término do TERMO DE COLABORAÇÃO ou a qualquer momento, conforme 

recomende o  interesse público,  Relatórios  Complementares  pertinentes  à  execução  do  TERMO DE 

COLABORAÇÃO,  contendo  comparativo  específico  das  metas  propostas  com  os  resultados 

alcançados,  demonstrando,  ainda,  os  indicadores  de  desempenho  de  qualidade,  produtividade  e 

social; 

X ‐ apresentar no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da celebração deste TERMO DE COLABORAÇÃO, 

regulamento para a contratação de serviços, realização de obras ou aquisição de bens vinculados à 

execução  do  seu  objeto,  devendo  em  toda  contratação  com  terceiros  observar  os  princípios  da 

impessoalidade,  moralidade  e  economicidade,  sendo  necessária,  ainda,  a  realização  de  cotação 

prévia de preços no mercado antes da celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO. 
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XI  ‐  observar,  na  seleção  e  contratação  da  equipe  envolvida  na  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO,  a  realização  de  processo  seletivo  prévio,  observadas  a  publicidade  e  a 

impessoalidade; XII  ‐  restituir ao CONCEDENTE ou ao Tesouro Estadual,  conforme o caso, eventual 

saldo de recursos, inclusive os rendimentos auferidos da aplicação financeira, no prazo estabelecido 

para a apresentação da Prestação de Contas; 

XIII  ‐  recolher, à conta do CONCEDENTE, o valor atualizado da contrapartida pactuada, quando não 

comprovar a sua aplicação na execução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

XIV  –  conferir  livre  acesso  de  servidores  dos  órgãos  ou  entidades  CONCEDENTES  e  do  controle 

interno  estadual  do  Poder  Executivo  estadual,  bem  como  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado,  a 

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

instrumento pactuado, quando em missão de fiscalização ou auditoria; 

XV ‐ movimentar os recursos em conta bancária específica; 

XVI  –  divulgar,  bimestralmente,  em  seu  sítio  na  rede  mundial  de  computadores  (internet),  os 

demonstrativos das transferências realizadas pelo Governo do Estado com a respectiva Prestação de 

Contas; 

XVII  –  divulgar,  bimestralmente,  em  seu  sítio  na  rede mundial  de  computadores  (internet),  ou,  na 

falta  deste,  em  sua  sede,  consulta  ao  extrato  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  ou  instrumento 

congênere, contendo, pelo menos o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos, 

inclusive  sua  Prestação  de  Contas,  contendo  comparativo  específico  das metas  propostas  com  os 

resultados  alcançados,  demonstrando,  ainda,  os  indicadores  de  desempenho  de  qualidade, 

produtividade e social;  

XVIII  ‐  arcar  com  todas  as  obrigações  civis,  tributárias,  comerciais,  previdenciárias  e  assistenciais 

(direta, solidária e/ou subsidiariamente) decorrentes, direta ou indiretamente, de atos e obrigações 

das atividades assumidas em razão do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

XIX ‐ adotar todas as medidas necessárias à correta execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO. 

CLÁUSULA  QUINTA:  DOS  RECURSOS  FINANCEIROS,  DA  CONTRAPARTIDA  E  DA  DOTAÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA. 

Os  recursos  necessários  para  a  execução  do  objeto  deste  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  totalizam 

R$3.663.073,82 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil e setenta e três reais e oitenta e dois 

centavos), sendo de até R$ 1.389.412,52 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 

doze  reais  e  cinquenta  e  dois  centavos)  para  o  ano  de  2018;  de  até  R$1.482.325,52  (um milhão, 

quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para o 

ano de 2019 e de até R$791.335,78 (setecentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e 

setenta e oito centavos) para o ano de 2020, conforme discriminação abaixo: 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
   FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/RJ 

___________________________________________________________________________                  
Rua Voluntários da Pátria, 120 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22270‐010 

                                                                   Tels: (021) 2334.8030 / 80132	 	Página	24 
 

I  ‐  os  recursos  decorrentes  dos  repasses  financeiros,  originários  da  programação  orçamentária  e 

financeira da FIA/RJ, durante  toda a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO totalizam a quantia de 

R$3.663.073,82 (três milhões, seiscentos e sessenta e três mil e setenta e três reais e oitenta e dois 

centavos), sendo de até R$ 1.389.412,52 (um milhão, trezentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e 

doze  reais  e  cinquenta  e  dois  centavos)  para  o  ano  de  2018;  de  até  R$1.482.325,52  (um milhão, 

quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos e vinte e cinco reais e cinquenta e dois centavos) para o 

ano de 2019 e de até R$791.335,78 (setecentos e noventa e um mil, trezentos e trinta e cinco reais e 

setenta e oito centavos) para o ano de 2020.  

II ‐ o valor da contrapartida em bens e serviços, economicamente mensuráveis, a ser oferecida pelo 

PROPONENTE, durante toda a vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, correspondente, ao mínimo de 

10% (dez por cento), do valor do total do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  As  despesas  decorrentes  das  transferências  financeiras  realizadas  pelo 

CONCEDENTE correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para os exercícios de 2018 a 

2020, assim classificados:  

Programa de Trabalho: : 0824301122163 ‐ Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 
Natureza de Despesa: 335043 
Fonte de Recursos:  100 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  As  despesas  relativas  aos  exercícios  subsequentes  correrão  por  conta  das 

dotações orçamentárias respectivas, devendo ser empenhadas no início de cada exercício e, quando 

se tratar de investimento cuja execução ultrapassar um exercício financeiro, deverão ser indicados os 

recursos consignados no Plano Plurianual ou em lei que autorize e fixe o montante das dotações. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  Os  créditos  e  empenhos  a  serem  transferidos  serão  registrados, 

oportunamente,  por  termo  aditivo  ou  apostilamento,  podendo  a  celebração  do  primeiro  ser 

dispensada  havendo  a  comprovação  de  que  a  despesa  que  ultrapassar  o  exercício  financeiro 

encontra‐se prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual. 

CLÁUSULA SEXTA: DOS REPASSES FINANCEIROS DOS RECURSOS 

Os  recursos  do  CONCEDENTE  destinados  à  execução  do  objeto  deste  TERMO  DE  COLABORAÇÃO 

serão  realizados na  forma da  legislação  financeira e de acordo  com o Cronograma de Desembolso 

constante  do  Plano  de  Trabalho,  a  crédito  de  conta  específica  aberta  na  instituição  financeira 

contratada pelo Estado, conta corrente n.º ........, na agência n.º ........ , em nome do CONVENENTE e 

vinculada ao presente instrumento. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  para  os  fins  do  presente  TERMO DE  COLABORAÇÃO,  instituição  financeira 

contratada pelo Estado é o banco contratado pelo Estado do Rio de Janeiro para o pagamento aos 

seus fornecedores e servidores e para o recolhimento dos tributos estaduais. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Salvo justificativa, quando o repasse de recursos ocorrer mediante mais de 

uma parcela,  a primeira parcela não poderá exceder a 40%  (quarenta por  cento) do valor  total do 
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TERMO DE COLABORAÇÃO. Quando os recursos forem repassados em mais de 02 (duas) parcelas, a 

terceira  ficará  condicionada  à  comprovação  de  execução  físico‐financeira  de,  no  mínimo,  65% 

(sessenta  e  cinco  por  cento)  do  valor  total  repassado,  e  assim  sucessivamente,  devendo  ser 

apresentada a Prestação de Contas do total de recursos recebidos após a aplicação da última parcela.  

PARÁGRAFO TERCEIRO: É vedado o saque de valores, a realização de despesas ou qualquer aplicação 

que não se refiram ao estrito cumprimento do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO, caracterizando o 

desvio de finalidade.  

PARÁGRAFO QUARTO: A  realização  dos  repasses  financeiros  e  os  procedimentos  para  a  realização 

das despesas somente poderão ter início após a assinatura do presente instrumento e a publicação 

de seu extrato no Diário Oficial do Estado. 

PARÁGRAFO QUINTO: Serão glosadas pelo CONCEDENTE as despesas realizadas em data anterior ou 

posterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo a hipótese do artigo 14, inciso V, parte final, 

do Decreto Estadual n.º 44.879, de 15.07.2014. 

PARÁGRAFO SEXTO: Os repasses financeiros serão retidos até o saneamento das seguintes eventuais 

irregularidades: 

I  ‐  não  comprovação  da  boa  e  regular  aplicação  da  parcela  anteriormente  recebida,  na  forma  da 

legislação aplicável e do respectivo instrumento de TERMO DE COLABORAÇÃO;  

II  ‐  verificação  de  desvio  de  finalidade  na  aplicação  dos  recursos,  atrasos  não  justificados  no 

cumprimento das etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais de 

Administração  Pública  nas  contratações  e  demais  atos  praticados  na  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO,  ou  inadimplemento  do  CONVENENTE  com  relação  às  outras  cláusulas  conveniais 

básicas; 

III ‐ quando o CONVENENTE deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo CONCEDENTE;  

IV  ‐  descumprimento  pelo  CONVENENTE  de  quaisquer  cláusulas  ou  condições  estabelecidas  neste 

TERMO DE COLABORAÇÃO; 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Ocorrendo irregularidades na aplicação dos recursos decorrentes dos repasses 

financeiros,  o  CONCEDENTE  notificará  de  imediato,  o  CONVENENTE,  a  fim  de  proceder  ao 

saneamento requerido e/ou cumprir a obrigação, observado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, se 

outro menor não for estipulado, sob pena de rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO e instauração de 

Tomada de Contas, na forma da cláusula décima quarta. 

PARÁGRAFO OITAVO: Os  saldos  de  TERMO DE COLABORAÇÃO,  enquanto não  empregados  em  sua 

finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 
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I‐ em cadernetas de poupança de instituição financeira contratada pelo Estado se a previsão de seu 

uso for igual ou superior a 30 (trinta) dias, ou 

II  ‐ em fundo de aplicação  financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto  lastreada em 

títulos  da  dívida  pública,  quando  a  utilização  dos mesmos  verificar‐se  em  prazos menores  que  30 

(trinta) dias. 

PARÁGRAFO  NONO:  As  receitas  financeiras  auferidas  na  forma  do  parágrafo  anterior  serão 

obrigatoriamente  computadas  a  crédito  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  e  aplicadas,  com  a  prévia 

autorização  do  CONCEDENTE,  exclusivamente  no  objeto  de  sua  finalidade,  devendo  constar  de 

demonstrativo específico que integrará a sua Prestação de Contas.  

PARÁGRAFO DÉCIMO: Os  saldos  financeiros  remanescentes,  inclusive  os  provenientes  das  receitas 

obtidas das aplicações financeiras, serão devolvidos ao CONCEDENTE, no prazo improrrogável de 30 

(trinta) dias da extinção do TERMO DE COLABORAÇÃO, seja pela sua conclusão, denúncia ou rescisão, 

sob pena de imediata instauração de tomada de contas do responsável. 

CLÁUSULA SÉTIMA: DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS NAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS E DE PESSOAL 

Poderão  ser  realizadas  despesas  administrativas  e  de  pessoal,  com  recursos  transferidos  pelo 

CONCEDENTE, na forma estabelecida por esta cláusula. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: As  despesas  administrativas  realizadas  com  recursos  do CONCEDENTE não 

poderão ultrapassar o limite de 10% (dez por cento), desde que: 

I ‐ estejam previstas no Programa de Trabalho; e 

III ‐ sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: São consideradas despesas administrativas aquelas realizadas com internet, 

transporte, aluguel, telefone, luz, água e outros similares. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  Quando  a  despesa  administrativa  for  paga  com  recursos  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO e de outras fontes, o CONVENENTE deverá apresentar a memória de cálculo do rateio 

da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma 

mesma parcela da despesa. 

PARÁGRAFO  QUARTO:  Podem  ser  realizadas  despesas  de  pessoal  com  recursos  do  CONCEDENTE 

relativas  à  remuneração  da  equipe  dimensionada  no  Programa  de  Trabalho,  podendo  contemplar 

tributos,  FGTS,  férias e décimo  terceiro  salário proporcionais,  verbas  rescisórias e demais encargos 

sociais, desde que tais valores: 

I ‐ correspondam às atividades previstas e aprovadas no Programa de Trabalho; 
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II ‐ correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser desempenhada; 

III  ‐  sejam  compatíveis  com  o  valor  de mercado  da  região  onde  atua  a  entidade  privada  sem  fins 

lucrativos; 

IV  ‐  observem,  em  seu  valor  bruto  e  individual,  setenta  por  cento  do  limite  estabelecido  para  a 

remuneração de servidores do Poder Executivo estadual; e 

V‐ sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao TERMO DE COLABORAÇÃO. 

PARÁGRAFO QUINTO: A despesa com a equipe observará o limite percentual máximo estabelecido no 

Edital de Chamamento Público.  

PARÁGRAFO SEXTO: O CONVENENTE deverá dar ampla transparência aos valores pagos, de maneira 

individualizada, a título de remuneração de sua equipe de trabalho vinculada à execução do objeto 

do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

CLÁUSULA OITAVA: DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO 

DE COLABORAÇÃO 

O  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  deverá  ser  executado  fielmente  pelos  partícipes,  de  acordo  com  as 

cláusulas acordadas e a legislação em vigor, sem prejuízo do atendimento das normas editadas pela 

Secretaria de Estado da Casa Civil, pelos órgãos de controle interno e externo, respondendo cada um 

pela responsabilidade assumida. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  As  atividades  de  monitoramento,  acompanhamento  e  fiscalização  da 

execução das atividades decorrentes do TERMO DE COLABORAÇÃO deverão ser realizadas até a data 

de conclusão do seu objeto ou da sua extinção, pelos órgãos/agentes competentes, que executarão 

suas  respectivas  atribuições  em  regime  de  colaboração  entre  si,  na  forma  das  Cláusulas  Nona, 

Décima e Décima Primeira. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  As  atividades  de  monitoramento,  acompanhamento  e  fiscalização  da 

execução  das  atividades  decorrentes  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  serão  realizadas  de  forma 

permanente  e  abrangerão  os  aspectos  de  gestão  que  impactem o  alcance  das metas  previstas  no 

Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Caberá ao CONVENENTE garantir aos órgãos de controle interno e externo o 

acesso  a  todos  os  documentos  e  informações  relativos  ao  desenvolvimento  das  atividades  de 

monitoramento, acompanhamento e fiscalização. 

CLÁUSULA NONA: DO MONITORAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

A execução deste TERMO DE COLABORAÇÃO será monitorada pelo Órgão Central de Gerenciamento 

de Convênios, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil, que verificará sua fidelidade ao escopo 
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do ajuste, ao cumprimento do Cronograma de Desembolso, do Cronograma de Execução Física, ao 

alcance  das  metas,  à  execução  orçamentária,  assim  como  à  Prestação  de  Contas  junto  ao 

CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Caso  seja  constatado  algum  desvio  na  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO, o Órgão Central de Gerenciamento de Convênios, vinculado à Secretaria de Estado 

da  Casa  Civil  emitirá  relatório  ao  CONCEDENTE,  que  deliberará  sobre  a  continuidade  ou  não  do 

TERMO DE COLABORAÇÃO e proporá as medidas administrativas cabíveis. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  No  exercício  da  função  de  monitoramento  da  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO, na forma do caput desta cláusula, o Órgão Central de Gerenciamento de Convênios, 

vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil poderá determinar ao CONCEDENTE, fixando prazo, se 

necessário,  a  adoção  das  providências  de  fiscalização  que  entender  necessárias  à  verificação  da 

fidelidade da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, tais como: 

I ‐ realização de diligências em campo; 

II ‐ vistoria de locais de execução; 

III ‐ prestação de esclarecimentos, por qualquer meio; e 

IV ‐ outras medidas de fiscalização. 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO ACOMPANHAMENTO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

A  atividade  de  acompanhamento  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  será  realizada  pelo  Coordenador 

Geral  de  Convênios,  nomeado  por  ato  da  Autoridade  Competente,  publicado  no  Diário  Oficial  do 

Estado do Rio de Janeiro, a quem cabe as seguintes atribuições: 

I  ‐  acompanhar  para  que  o  setor  responsável  mantenha  atualizada  no  CONVERJ  a  inclusão  dos 

programas de governo a que se refere este TERMO DE COLABORAÇÃO, bem como os seus programas 

de trabalho e respectivas as regras; 

II ‐ acompanhar a fase de execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, ratificando ou não a adequação da 

realização do repasse de recursos de cada parcela, adotando ações para que sua a execução física e 

financeira corresponda ao previsto no Plano de Trabalho; 

III  ‐ manter  atualizados  todos  os  sistemas pertinentes  ao  TERMO DE COLABORAÇÃO,  ou  colaborar 

para sua atualização, no que se refere aos lançamentos pertinentes ao seu cadastramento, execução 

e encerramento; 

IV‐ verificar, emitir relatório e acompanhar a fase de prestação de contas e sua respectiva aprovação 

pelo ordenador de despesas do CONCEDENTE; 
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V  ‐  atuar  como  interlocutor  do  CONCEDENTE  perante  o  Órgão  Central  de  Gerenciamento  de 

Convênios, vinculado à Secretaria de Estado da Casa Civil e os demais órgãos do Estado envolvidos 

com o acompanhamento e com a execução do TERMO DE COLABORAÇÃO ;e 

VI ‐ exercer outras atividades correlatas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

A atividade de  fiscalização do TERMO DE COLABORAÇÃO será  realizada pelo Gerente Executivo do 

TERMO DE COLABORAÇÃO, nomeado por ato da Autoridade Competente, publicado no Diário Oficial 

do Estado do Rio de Janeiro, a quem cabe as seguintes atribuições: 

I ‐ fiscalizar e gerenciar a fase de execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, responsabilizando‐se pelas 

ações para que a sua execução física e financeira ocorra conforme metas, prazos e recursos previstos 

no plano de  trabalho aprovado pelo CONCEDENTE,    sendo    sua    atribuição    a prévia manifestação 

técnica acerca da possibilidade da transferência dos recursos financeiros relativos a cada parcela, de 

acordo com o Cronograma de Desembolso, o Cronograma de Execução Física e o  cumprimento do 

objeto; 

II  ‐  adotar  todas  as medidas  necessárias  para  a  fiel  execução  do  TERMO DE  COLABORAÇÃO,  bem 

como alertar seus superiores e o Coordenador Geral de Convênios do órgão em tempo hábil para as 

devidas providências, se necessário; 

III  ‐  gerenciar a  fase de Prestação de Contas e elaborar parecer  técnico quanto à execução  física e 

financeira, respeitando o prazo e normas definidos pela legislação vigente; 

IV  ‐  responder,  sempre  que  necessário,  às  diligências  exigidas  pelo  CONCEDENTE,  pelos  órgãos  de 

controle interno e externo e pelo Coordenador Geral de Convênios; 

V ‐ manter atualizados todos os sistemas pertinentes ao TERMO DE COLABORAÇÃO ou colaborar para 

sua  atualização,  quanto  aos  lançamentos  pertinentes  ao  seu  cadastramento,  execução  e 

encerramento; 

VI  ‐  exercer  outras  atividades  correlatas  ao  acompanhamento  da  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA EXECUÇÃO FÍSICO‐FINANCEIRO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Como  instrumento  de monitoramento,  acompanhamento  e  fiscalização  de  cada  período/etapa  do 

TERMO  DE  COLABORAÇÃO  o  CONVENENTE  deverá  manter  atualizadas  no  CONVERJ  todas  as 

informações referentes a sua execução, a  fim de que o CONCEDENTE ou os órgãos de auditoria do 

Poder Executivo possam ao seu término ou a qualquer momento extrair os relatórios pertinentes a 

sua execução, para a comprovação da adequação da execução físico‐financeiro. 
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PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Execução Físico‐Financeira do TERMO DE COLABORAÇÃO  será objeto de 

exames conclusivos e circunstanciados pelo Gerente Executivo do TERMO DE COLABORAÇÃO e pelo 

Coordenador Geral de Convênios que verificarão  se houve o  cumprimento das metas,  assim como 

apreciação de todos os elementos informados pelo CONVENENTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: A aprovação da Execução Físico‐Financeira de cada período/etapa do TERMO 

DE COLABORAÇÃO é condição prévia para a realização de qualquer transferência financeira a cargo 

do CONCEDENTE. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

O CONVENENTE deverá apresentar ao CONCEDENTE a Prestação de Contas da aplicação dos recursos 

decorrentes de repasses financeiros, na forma das normas complementares da Secretaria de Estado 

da  Casa  Civil  e  dos  órgãos  de  controle  interno  da  Administração  Pública  Estadual,  em  até  60 

(sessenta) dias após o término da vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO . 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A Prestação de Contas deverá ser instruída com os documentos exigidos na 

forma da norma interna da Auditoria Geral do Estado. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Além  dos  documentos  exigidos  pela  norma  interna  referida  no  parágrafo 

anterior, outros poderão ser solicitados para a demonstração da aplicação dos recursos decorrentes 

dos repasses financeiros. 

PARÁGRAFO  TERCEIRO:  O  CONVENENTE  deverá  manter  arquivados  os  documentos  originais 

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

PARÁGRAFO  QUARTO:  O  Gerente  Executivo  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  deverá  registrar  o 

recebimento da Prestação de Contas no CONVERJ. 

PARÁGRAFO QUINTO:  A  Prestação  de  Contas  será  analisada  e  avaliada  pelo Gerente  Executivo  do 

TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  que  emitirá  parecer  técnico  quanto  à  execução  física  e  financeira  do 

TERMO DE COLABORAÇÃO, sendo posteriormente verificada pelo Coordenador Geral de Convênios, a 

quem  caberá  acompanhar  a  fase  de  prestação  de  contas,  emitir  relatório  e  acompanhar  a  sua 

aprovação, se for o caso, pelo Ordenador de Despesas. 

PARÁGRAFO  SEXTO:  Caso  alguma  irregularidade  seja  constatada,  o  CONVENENTE  deverá  ser 

notificado para apresentação dos esclarecimentos necessários, no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 

PARÁGRAFO SÉTIMO: Findo o prazo máximo de 30 (trinta) dias para saneamento das irregularidades 

mencionadas  no  parágrafo  anterior,  sendo  exauridas  todas  as  providências  necessárias  para  a 

regularização  da  pendência  apontada  ou  reparação  do  dano,  a  Prestação  de  Contas  não  será 

aprovada e o CONCEDENTE notificará o CONVENENTE para apresentação da defesa para a rescisão do 



 

 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
   FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/RJ 

___________________________________________________________________________                  
Rua Voluntários da Pátria, 120 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22270‐010 

                                                                   Tels: (021) 2334.8030 / 80132	 	Página	31 
 

TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  adotará  as  medidas  para  a  instauração  da  Tomada  de  Contas,  dando 

ciência aos órgãos de controle interno. 

PARÁGRAFO OITAVO: A Prestação de Contas deverá ser analisada no prazo máximo de 90 (noventa) 

dias, havendo manifestação conclusiva pela autoridade superior: 

I ‐ aprovando a Prestação de Contas; 

II ‐ aprovando a Prestação de Contas, com ressalvas, quando evidenciada a impropriedade ou falta de 

natureza formal que não resulte dano ao erário; ou  

III ‐ rejeitando a Prestação de Contas e determinando a imediata instauração da Tomada de Contas. 

PARÁGRAFO  NONO:  O  CONVENENTE  será  informado  da  manifestação  conclusiva  da  autoridade 

competente acerca da Prestação de Contas. 

PARÁGRAFO DÉCIMO: Aprovada a Prestação de Contas, o ordenador de despesas do CONCEDENTE 

deverá  solicitar  à  unidade  setorial  de  Auditoria  da  Administração  Pública  Direta  e  Indireta 

Coordenadoria Setorial de Auditoria ‐ COSEA a que estiver vinculado que efetue o devido registro da 

aprovação da Prestação de Contas nos sistemas do Estado, fazendo constar do processo declaração 

expressa de que os recursos transferidos tiveram boa e regular aplicação. 

PARÁGRAFO  DÉCIMO  PRIMEIRO:  Caso  a  Prestação  de  Contas  não  seja  encaminhada  no  prazo 

estabelecido no caput deste artigo, o CONCEDENTE fixará o prazo máximo de 30 (trinta) dias para sua 

apresentação  ou  para  o  recolhimento  dos  recursos,  incluídos  os  rendimentos  da  aplicação  no 

mercado financeiro, atualizados monetariamente e acrescidos de juros de mora, na forma da lei. 

PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO: Se ao término do prazo o CONVENENTE não apresentar a Prestação 

de  Contas,  nem  devolver  os  recursos,  o  CONCEDENTE  registrará  a  inadimplência  no  CONVERJ  por 

omissão  do  dever  de  prestar  contas  e  comunicará  o  fato  à  unidade  setorial  de  Auditoria  da 

Administração Pública Direta e Indireta ‐ Coordenadoria Setorial de Auditoria – COSEA a que estiver 

vinculado, para fins de instauração de tomada de contas e adoção de outras medidas para reparação 

do dano ao erário, sob pena de responsabilização solidária dos agentes públicos. 

PARÁGRAFO DÉCIMO  TERCEIRO: Quando  a  impossibilidade  de  prestar  contas  decorrer  de  ação  ou 

omissão  do  antecessor,  o  novo  representante  legal  do  CONVENENTE  solicitará  ao  CONCEDENTE  a 

instauração de tomada de contas. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA TOMADA DE CONTAS 

Será instaurada a Tomada de Contas quando: 
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I‐ não for apresentada a prestação de contas do prazo de até 60 (sessenta) dias e o CONVENENTE se 

manter inerte mesmo após a fixação, pelo CONCEDENTE, do prazo máximo de 30 (trinta) dias para a 

sua apresentação ou recolhimento dos recursos. 

II‐  não  for  aprovada  a  prestação  de  contas,  apesar  de  eventuais  justificativas  apresentadas  pelo 

CONVENENTE, em decorrência de: 

a) não execução total do objeto pactuado; 

b) atingimento parcial dos objetivos avençados; 

c) desvio de finalidade; 

d) impugnação de despesas; 

e) não cumprimento dos recursos da contrapartida; 

f) não aplicação de rendimentos de aplicações financeiras no objeto pactuado; 

III ‐ ocorrer qualquer outro fato do qual resulte prejuízo ao Erário. 

PARÁGRAFO ÚNICO: A instauração da tomada de contas será precedida de providências saneadoras 

por  parte  do  CONCEDENTE  e  as  justificativas  e  as  alegações  de  defesa  julgadas  necessárias  pelo 

notificado, nos casos em que a prestação de contas não tenha sido aprovada.  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA RESPONSABILIDADE DO CONVENENTE 

O CONVENENTE é responsável por arcar: 

I ‐ com os prejuízos que, em decorrência de ação dolosa ou culposa de seus agentes, vier a causar a 

terceiros ou a bens, móveis ou imóveis, ficando nesses termos obrigado a repará ‐los ou indenizálos;  

II ‐ de forma integral, pela contratação e pagamento do pessoal necessário à execução das atividades 

decorrentes do TERMO DE COLABORAÇÃO, sendo o único responsável pelo pagamento dos encargos 

sociais e trabalhistas decorrentes, respondendo em juízo ou fora deste, de forma integral e exclusiva, 

isentando o CONCEDENTE de quaisquer obrigações presentes e futuras; 

III  ‐  com os encargos previdenciários,  fiscais,  comerciais e  trabalhistas,  incluindo os decorrentes de 

acordo, dissídios e convenções coletivas oriundos da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, ficando 

o CONCEDENTE isento de qualquer responsabilidade direta, solidária e/ou subsidiária; 

IV  ‐  com  qualquer  despesa,  tributos,  tarifas,  custas,  emolumentos  ou  contribuições  federais, 

estaduais  ou  municipais,  que  decorram  direta  ou  indiretamente  da  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A inadimplência do CONVENENTE em relação aos encargos trabalhistas, fiscais e 

comerciais  não  transfere  ao  CONCEDENTE  a  responsabilidade  por  seu  pagamento,  nem  poderá 

onerar o objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Este  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  poderá  ser  alterado,  com  a  devida  justificativa,  mediante  termo 

aditivo, inclusive quando se referir a ajuste no Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  É  vedado  o  aditamento  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  com  o  intuito  de 

alterar o seu objeto, entendido como tal a modificação, ainda que parcial, da finalidade definida na 

proposta e respectivo Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Na hipótese de necessidade de adequação do objeto deverá ser apresentada 

justificativa,  sendo  o  TERMO DE  COLABORAÇÃO denunciado  ou  resilido,  e  outro  será  formalizado, 

com observância das normas do Decreto Estadual n.º 44.879, de 15.07.2014. 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Tratando‐se apenas de alteração da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO, 

mediante a adequação do prazo de vigência, dos cronogramas e do plano de aplicação, poderá ser 

admitida, excepcionalmente, a propositura da reformulação do plano de trabalho pelo CONVENENTE, 

que será previamente apreciado pelos setores técnicos e jurídico, e, ainda, submetida à aprovação do 

titular do CONCEDENTE, respeitados os limites do artigo 65, § 1º, da Lei n.º 8.666/93. 

PARÁGRAFO  QUARTO:  O  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  poderá  ser  aditado  se  após  a  conclusão  do 

objeto for apurado eventual saldo financeiro residual, que poderá ser aplicado na ampliação da meta 

física estipulada no Plano de Trabalho. 

PARÁGRAFO QUINTO: Na hipótese do parágrafo anterior, será observada a  tramitação do Plano de 

Trabalho por meio do CONVERJ,  vedada a  adição de  recursos  financeiros novos,  seja por parte do 

CONVENENTE ou de quaisquer outros Partícipes, considerando‐se: 

I‐ o montante dos recursos repassados pelo CONCEDENTE; 

II ‐ os recursos de contrapartida pactuados pelo CONVENENTE; e 

III ‐ os recursos provenientes de aplicações financeiras. 

CLÁUSULA DÉC IMA SÉTIMA: DOS BENS REMANESCENTES 

Os  bens  adquiridos,  produzidos,  transformados  ou  construídos  com  recursos  deste  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO, após a sua conclusão ou extinção, deverão ser destinados a Secretaria de Estado de 

Ciência,  Tecnologia,  Inovação  e  Desenvolvimento  Social,  salvo  disposição  expressa  em  contrário, 

quando  necessários  para  assegurar  a  continuidade  do  programa  governamental,  devendo  ser 

observados o processo formal e a legislação em vigor. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS VEDAÇÕES 

Este  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as 

cláusulas  pactuadas  e  a  legislação  pertinente,  respondendo  cada  uma  pelas  consequências  de  sua 

inexecução ou execução parcial, sendo vedado: 

I  ‐  utilizar os  recursos  com  finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho,  ainda que em 

caráter de emergência; 

II ‐ realizar despesas a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar, consoante 

Decreto n.º 45.040, de 17.11.2014; 

III  ‐  realizar  pagamento  de  gratificação,  consultoria,  assistência  técnica  ou  qualquer  espécie  de 

remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da entidade beneficiária e de órgãos ou 

de entidades das Administrações Públicas Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal; 

IV ‐ realizar despesas em data anterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, quando então serão 

glosadas pelo CONCEDENTE; 

V ‐ realizar despesas em data posterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo quando o fato 

gerador  tenha  ocorrido  durante  a  vigência  do  instrumento,  mediante  autorização  do  órgão 

CONCEDENTE;  

VI ‐ realizar despesas com taxas e tarifas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive 

referentes  a  pagamentos  ou  recolhimentos  efetuados  fora  dos  prazos,  ressalvadas  as  hipóteses 

constantes de legislação específica; 

VII  ‐  realizar  despesas  com  publicidade,  salvo  as  que  atendam  cumulativamente  às  seguintes 

exigências: 

a) sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social; 

b)  das  quais  não  constem  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem  promoção  pessoal  de 

autoridades ou de servidores públicos; 

c) que constem claramente no plano de trabalho; e 

d) que tenham caráter acessório ao objeto principal do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Não poderão fazer parte da equipe do CONVENENTE, contratadas com recursos 

do TERMO DE COLABORAÇÃO as pessoas naturais que tenham sido condenadas por crime: 

I ‐ contra a administração pública ou o patrimônio público; 

II ‐ eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; ou 
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III ‐ de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DOS DOCUMENTOS DE DESPESA 

A  realização  das  despesas  será  comprovada  mediante  a  apresentação  de  cópia  de  documentos, 

devendo os recibos e notas fiscais eletrônicas ser emitidos em nome do CONVENENTE e devidamente 

identificados  com  referência  ao  título  e  ao número deste  TERMO DE COLABORAÇÃO, devendo  ser 

observada  a  legislação  federal,  estadual  e  municipal  pertinente,  em  especial  a  trabalhista, 

previdenciária e tributária. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os  comprovantes  originais  das  despesas  serão mantidos  em arquivo,  em boa 

ordem, no próprio local em que forem contabilizados, à disposição dos órgãos de controle interno e 

externo,  pelo  prazo  de  05  (cinco)  anos  contados  a  partir  da  data  de  aprovação  da  Prestação  de 

Contas  pelo  CONCEDENTE,  com exceção  dos  comprovantes  de  pagamento  de  débitos  de  natureza 

trabalhista e previdenciária, que devem observar a legislação específica. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA EXTINÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

O  TERMO DE  COLABORAÇÃO  poderá  ser  extinto  antes  do  prazo  da  sua  vigência,  por  escrito,  pela 

denúncia, por acordo entre as partes ou rescisão. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: A denúncia deverá ser comunicada por escrito, mediante notificação prévia 

de 30 (trinta) dias de antecedência, somente produzindo efeitos a partir desta data, sendo imputadas 

as  responsabilidades  das  obrigações  decorrentes  do  prazo  em  que  tenha  vigido  e  creditados  os 

benefícios adquiridos no mesmo período, sem prejuízo do dever de indenizar os prejuízos causados, 

que deverão ser avaliados e quantificados. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Constitui  motivo  para  rescisão  deste  TERMO  DE  COLABORAÇÃO, 

independentemente do  instrumento de sua  formalização, o descumprimento de quaisquer de suas 

cláusulas  ou  das  normas  estabelecidas  na  legislação  vigente  e,  exemplificativamente,  quando 

constatadas as seguintes situações: 

I ‐ utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho; 

II ‐ aplicação dos recursos no mercado financeiro em desacordo com a legislação vigente; 

III ‐ constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias; 

IV  ‐  deixar  de  manter  atualizadas  todas  as  informações  referentes  à  execução  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO  no  CONVERJ  para  permitir  que  sejam  gerados  relatórios  de  Execução  Físico‐

Financeira ao término de cada período/etapa, conforme previsto em cronograma. 
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PARÁGRAFO TERCEIRO: O TERMO DE COLABORAÇÃO poderá ser extinto pela vontade das partes pela 

superveniência  de  norma  legal  ou  de  fato  que  o  torne  material  ou  formalmente  inexequível  o 

cumprimento das obrigações. 

PARÁGRAFO QUARTO: A rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO importará na devolução dos recursos 

não  aplicados,  no  prazo  de  30  (trinta)  dias,  acrescidos  do  pagamento  de multa  de  5%  (cinco  por 

cento) sobre os recursos não utilizados ou comprometidos com atividades em execução. 

PARÁGRAFO  QUINTO:  A  rescisão  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  será  antecedida  de  intimação  do 

CONVENENTE,  cabendo  ao  CONCEDENTE  indicar  o  inadimplemento  cometido,  os  fatos  e  os 

fundamentos legais. 

PARÁGRAFO SEXTO: Ao CONVENENTE será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

PARÁGRAFO  SÉTIMO:  A  intimação  do  CONVENENTE  deverá  indicar  o  prazo  e  o  local  para  a 

apresentação da defesa. 

PARÁGRAFO OITAVO: Será emitida decisão conclusiva sobre a rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO 

pela autoridade competente, devendo ser apresentada a cabível motivação, com a demonstração dos 

fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: DO VALOR DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

Dá‐se  a  este  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  o  valor  total  de  R$  3.663.073,82  (três  milhões,  seiscentos  e 

sessenta e três mil e setenta e três reais e oitenta e dois centavos), considerado o somatório dos recursos 

decorrentes  de  transferências  financeiras  realizadas  pelo  CONCEDENTE  com  o  valor  relativo  à 

contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis, do CONVENENTE. 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS 

Quando  a  prestação  de  contas  final  não  for  encaminhada  no  prazo  determinado  ou  quando 

constatada  impropriedade  que  não  tenha  sido  saneada,  mesmo  após  oportunidade  para  o 

cumprimento da obrigação, deverá o CONVENENTE recolher: 

I ‐ o valor total transferido, nos seguintes casos: 

a) inexecução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

b) não apresentação, no prazo exigido, da prestação de contas; 

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no TERMO DE COLABORAÇÃO; 
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II ‐ o valor das contrapartidas financeira e de bens ou de serviços pactuadas, quando não comprovada 

a sua aplicação na execução do objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

III  ‐  o  valor  correspondente  aos  rendimentos  de  aplicação  no  mercado  financeiro,  referente  ao 

período compreendido entre a liberação do recurso e sua utilização, na hipótese de não ter sido feita 

a aplicação do recurso ou na ausência de comprovação de seu emprego na consecução do objeto; 

IV ‐ o eventual saldo remanescente dos recursos financeiros repassados, inclusive os rendimentos de 

aplicação  no mercado  financeiro,  quando  não  recolhido  no  prazo  estabelecido  no  inciso  XVII  ,  do 

artigo 3º, da Instrução Normativa AGE n.º 20, de 03 de abril de 2013; 

V ‐ o valor correspondente às despesas comprovadas com documentos inidôneos ou impugnados. 

PARÁGRAFO ÚNICO: Os valores a  serem recolhidos pelo CONVENENTE, em qualquer caso, deverão 

ser atualizados monetariamente, pelo IGP‐DI da FGV, ou qualquer outro índice que vier a substituí‐lo, 

acrescido de juros legais, na forma da legislação aplicável aos débitos para com a Fazenda Estadual, a 

contar da ocorrência do evento. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DO CONVERJ 

Todos os atos e procedimentos relativos a este TERMO DE COLABORAÇÃO, tais como o repasse de 

recursos,  o  acompanhamento  da  execução  e  a  Prestação  de  Contas  serão  obrigatoriamente  e 

exclusivamente realizados pelo Sistema de Convênios do Estado do Rio de Janeiro ‐ CONVERJ. 

PARÁGRAFO  PRIMEIRO:  Os  atos  que  por  sua  natureza  não  possam  ser  realizados  pelo  CONVERJ, 

serão nele registrados. 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  O  (s)  processo  (s)  administrativo  (s)  relativos  a  este  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO  deverá  (ão)  permanecer  arquivado  (s)  no  órgão  de  origem,  instruído  (s)  com  os 

documentos que se fizerem necessários, respeitado o disposto na Lei Estadual n.º 5.427/2009 e nos 

Decretos Estaduais n.º 42.352/2010 e 43.897/2012. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA: DA PUBLICAÇÃO, DA DIVULGAÇÃO E DO CONTROLE DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO. 

Após a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO, assim como de qualquer Termo Aditivo, seu extrato 

deverá ser publicado, dentro do prazo de 10 (dez) dias da sua assinatura, no Diário Oficial do Estado 

do Rio de Janeiro, o que deverá ser providenciado pelo CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O extrato deverá conter as seguintes informações: 
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I ‐ número do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

II ‐ nome do CONCEDENTE e do CONVENENTE; 

III ‐ valor do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

IV ‐ objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO; 

V ‐ data de assinatura e período de vigência; 

VI ‐ dotação orçamentária; e 

VIII ‐ número do empenho, quando couber. 

 

PARÁGRAFO  SEGUNDO:  Uma  cópia  autenticada  do  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  deverá  ser 

encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, para conhecimento, até o quinto dia útil seguinte ao 

da sua assinatura. 

 

PARÁGRAFO TERCEIRO: Durante o prazo de execução do TERMO DE COLABORAÇÃO o CONVENENTE 

deverá divulgar com atualização trimestral, em seu sítio na rede mundial de computadores (internet), 

ou, na falta deste, em sua sede, consulta ao extrato do TERMO DE COLABORAÇÃO, contendo, pelo 

menos o objeto, a finalidade e o detalhamento da aplicação dos recursos, inclusive sua Prestação de 

Contas,  contendo  comparativo  específico  das  metas  propostas  com  os  resultados  alcançados, 

demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, produtividade e social, na forma 

da  Lei  Estadual  n.º  5.981/2011,  conforme  determinado  pelo  artigo  23,  do  Decreto  Estadual  n.º 

44.879, de 15.07.2014. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: DAS NOTIFICAÇÕES E COMUNICAÇÕES 

Todas  as  comunicações  relativas  a  este  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  serão  consideradas  como 

regularmente efetuadas, se entregues mediante protocolo ou remetidas por telegrama, devidamente 

comprovadas, nos endereços dos representantes credenciados pelos Partícipes. 

PARÁGRAFO ÚNICO: As reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 

quaisquer  ocorrências  que  possam  ter  implicações  neste  TERMO  DE  COLABORAÇÃO,  serão 

registradas em atas ou relatórios circunstanciados. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DO FORO 

Fica eleito o Foro Central da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro, para dirimir qualquer 

litígio  decorrente  do  presente  TERMO  DE  COLABORAÇÃO  que  não  possa  ser  resolvido  por  meio 

amigável, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA: DOS ANEXOS 

Fazem parte integrante do TERMO DE COLABORAÇÃO os seguintes Anexos,  independentemente de 

transcrição: 

Anexo I ‐ Plano de Trabalho; 

Anexo II  ‐ Ementa do Programa, conforme Anexo V do Edital de Chamamento Público. E, por assim 

estarem  plenamente  de  acordo,  as  partes  obrigam‐se  a  total  e  irrenunciável  cumprimento  dos 

termos do presente instrumento, em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que 

vão assinadas pelos Partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos 

legais e jurídicos, em Juízo ou dele. 

Rio de Janeiro, __ de ____________ de 2017. 

 

 

AMERICA TEREZA NASCIMENTO DA SILVA 
Presidente da Fundação para a Infância e Adolescência 

 
 
 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DO CONVENENTE 
Nome da Instituição 

TESTEMUNHAS: 

 

____________________________ 
NOME: 
CPF/MF: 
 
____________________________ 
NOME: 
CPF/MF: 
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EDITAL FIA/RJ N.° 003/2017 

 
ANEXO III 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE BENS OU SERVIÇOS ECONOMICAMENTE MENSURÁVEIS 

 
REFERENTES À CONTRAPARTIDA 

 
Observação: Utilizar papel timbrado do Proponente com CNPJ 

 
_____________(nome  do  Proponente)_______________,  inscrita(o)  no  CNPJ  sob  o  n° 

_____________,  sediada(o)  no  _____(endereço  completo  do  Proponente)______,  neste  ato 

representada pelo seu representante  legal, o  (a) Sr.(a) ____________________,  inscrito(a) no CPF 

sob o no ______________, portador  (a) da  cédula de  identidade no________________, expedida 

por _____________, DECLARA sob as penas da lei, em razão do disposto na alínea “b”, do inciso II, 

do artigo 13 e do § 2o, do artigo 16, ambos do Decreto Estadual n.° 44.879, de 15.07.2014, que a 

contrapartida  prestada  sob  a  forma  de  bens  e  serviços  economicamente  mesuráveis,  conforme 

consta  do  Plano  de  Trabalho  e  cujo  valor  total  soma  o  montante  de  R$  ___(identificar  o  valor 

mensurável)____, está devidamente assegurada e segue detalhada abaixo: 

 
 

CONTRAPRESTAÇÃO: _____(Detalhar a identificação do bem ou serviço)_________ 
 
 

(Local e data), _______________________2018.  
 
 

_______________________________________________________ 
Assinatura do Representante Legal do Proponente 
Nome do Representante Legal do Proponente 
Cargo do Representante Legal do Proponente 

 
 

[NOTA 1]: Descrever cada item que será oferecido como contrapartida, assim como o valor 
unitário, e o valor total escrito por extenso; 
 
[NOTA 2]: Para bens imóveis informar o endereço completo, juntando a respectiva escritura e 
registro do imóvel. 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÄO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 

REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E SEM 

FINS ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO DESTINADO A 

COGESTÄO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÄO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO ABRIGO CENTRO 

INTEGRADO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR 

RIBEIRO MADEIRA – CICAPD EPARM 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO FIA/RJ NO 03/2017 

ANEXO IV‐ CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS 

1. DISPOSIÇÕES INICIAIS 

1.1 O  presente  Anexo  visa  a  estabelecer  os  critérios  objetivos  para  julgamento,  avaliação,  seleção  e 

classificação das propostas a serem apresentadas pelos PROPONENTES no presente CHAMAMENTO PÚBLICO, 

nos termos do § 30, do artigo 80, do Decreto n o. 44.879, de 15.07.2014. 

1.2 A Comissão de Seleção procederá de acordo com as premissas e diretrizes estabelecidas no Edital e 

seus anexos. 

2. PROCESSO DE ANÁLISE E SELEÇÄO DAS PROPOSTAS 
2.1 Todas as etapas do Processo Seletivo serão realizadas por uma Comissão de Seleção constituída para este 

fim, que se baseará nos critérios objetivos de avaliação previstos neste Anexo do Edital e nos detalhamentos 

contidos  no Anexo V  ‐  Ementa  do  Programa  de  Proteção  Social  Especial  de  Alta  Complexidade  do Abrigo 

CICAPD Professor Almir Ribeiro Madeira ‐ PARM. 

2.2 A Comissão de Seleção constituir‐se‐á de técnicos da FIA/RJ com qualificação e experiência nas 

áreas:  de  Política  de  Assistência  Social,  Política  para  Pessoa  com  Deficiência,  Projetos, 

Convênios  e  Controle  Interno,  sendo  possível  a  contribuição  de  especialistas,  caso  se  faça 

necessário. 

2.3 A seleção das propostas será realizada de acordo com as seguintes etapas e condições: 

  —   1ª Etapa: análise documental ‐ (eliminatória); e 

—  2ª Etapa: análise técnica da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho‐ (eliminatória e classificatória). 

2.4 Critérios Eliminatórios da análise documental   (1ª Etapa): 
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 não enquadramento nos critérios e regras estabelecidos neste Edital; 

 pendências documentais descritas no Anexo VII deste Edital; 

 pendências no credenciamento ou habilitação do PROPONENTE no CONVERJ; 

 ausência do Certificado ou Comprovante de Registro no Conselho Municipal de Assistência Social ‐ 

CMAS, acompanhado da declaração de regularidade anual ‐ exercício de 2015 

 situação de inadimplência de obrigações fiscais ou falta de prestação de contas referentes a ajustes 

anteriores em qualquer órgão público, inclusive TERMO DE COLABORAÇÃO anterior com a SECTIDS; 

e 

 tempo de existência e experiência do PROPONENTE inferior a 3 (três) anos. 

 

2.5 Critérios Eliminatórios da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho   (2ª Etapa): 

 a  falta  de  indicação  da  rede  de  serviços  de  apoio,    especialmente  hospital  geral  de  referência 

integrante da rede pública de saúde ou entidade conveniada com o SUS, a ser acessado nos casos 

de urgência e emergência; 

—  a  falta  de  demonstração  do  modo  como  os  serviços  serão  integrados  e  articulados  à  rede  de 

serviços locais e regionais do SUAS e do SUS; 

— a  falta de  indicação da equipe de pessoal do quadro de pessoal mínimo,  conforme descrito nos 

itens 14 e 15 do Anexo V; 

— a falta de indicação da contrapartida em bens e serviços mensuráveis, conforme descrito no Plano 

de Trabalho ‐ Anexo I e conforme Declaração prevista no Anexo III deste Edital; e 
 

 a  não  apresentação  clara  e  objetiva  da  Proposta  de  Projeto  e  do  Plano  de  Trabalho  contendo 

objetivo(s), meta(s) e a proposta de monitoramento e avaliação de resultados. 

2.6 Critérios Classificatórios da Proposta de Projeto e do Plano de Trabalho (2ª Etapa): 

2.6.1 Na análise e avaliação da Proposta de Projeto (Anexo VI) e do Plano de Trabalho (Anexo l), a Comissão 

de Seleção atribuirá notas de O a 5, para os seguintes itens: 

 

2.6.1.1 Quanto ao PROPONENTE: 

Tempo de existência do PROPONENTE; 

Pontuação  Tempo de Existência do PROPONENTE 

0  Maior que 3 (três) anos 

1  Maior que 4 (quatro) anos 

2  Maior que 5 (cinco) anos 

3  Maior que 6 (seis) anos 
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4  Maior que 7 (sete) anos 

5  Maior que 8 (oito) anos 

 

 
— Experiência  prévia  na  gestão  em  serviços  socioassistenciais,  preferencialmente  com Pessoas  com 

Deficiência; 

Pontuação  Tempo de Experiência 

0  Maior que 3 (três) anos 

1  Maior que 4 (quatro) anos 

2  Maior que 5 (cinco) anos 

3  Maior que 6 (seis) anos 

4  Maior que 7 (sete) anos 

5  Maior que 8 (oito) anos 

 

 

— Apresentação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ‐ CEBAS, previsto na Lei 

n.9 12.101, de 30.11.2009, e no Decreto n.9 8.242, de 23.05.2014, concedido pelo Governo Federal 

às Entidades sem fins  lucrativos,  reconhecidas como Entidades de Assistência Social que prestam 

serviços nas áreas de assistência social, vigente na data da apresentação da documentação: 

 

Pontuação 
O  PROPONENTE  possui  Certificado  de  Entidade  Beneficente  de  Assistência  Social 

CEBAS vigente? 

0  Não 

5  Sim 

 

— Gestão administrativa; 

Pontuação  Gestão Administrativa 

0  Profissionais contratados apenas para o projeto 

3  Gestão própria / Transparência ‐ Equipe selecionada por Edital 

5  Auditoria Externa 

 

— Articulação com a rede de serviço local: 

Pontuação  Articulação com a rede de serviço local 

0  1 (um) serviço 

1  2 (dois) serviços 

2  3 (três) serviços 

3  4 (quatro) serviços 

4  5 (cinco) serviços 



 

 
 

___________________________________________________________________________                  
Rua Voluntários da Pátria, 120 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22270‐010 

                                                                   Tels: (021) 2334.8030 / 80132   Página 44 

5  Mais de 5 (cinco) serviços 

 

 

 

 

— Sustentabilidade financeira de médio prazo: 

 

Pontuação  Sustentabilidade financeira de médio prazo 

0  Não tem receita própria 

3  Receita própria cobre 10%  das despesas totais  

5  Receita própria cobre mais de 10% das despesas totais 

 

— Propriedade do Imóvel da sede do PROPONENTE. 

 

Pontuação  Propriedade do Imóvel da sede do PROPONENTE 

0  Cedido 

1  Alugado 

2  Direito de Uso de 10 anos 

3  Direito de Uso de 15 anos 

4  Direito de Uso maior que 15 anos 

5  Próprio 

 

 

2.6.1.2 Quanto a Proposta de Projeto:  

 

 Metodologia utilizada pelo PROPONENTE: 

Pontuação  Metodologia utilizada elo PROPONENTE 

0  Inexistente 

1  Criada para o projeto 

2  Usada há menos de 2 dois anos 

3  Usada há menos de 3 três anos 

4  Usada há mais de 3 (três) anos 

5  Sistematizada 

 

 

 Consistência do Projeto: 

Pontuação  Consistência do Projeto 

0  Inconsistente 

3  Regular 
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5  Consistente 

 

 

 

 

 

 

 

 Execução de projeto na mesma linha temática com resultados positivos: 

 

Pontuação  Execução de ordem na mesma linha temática com resultados positivos 

0  Inexistente 

1  1 (um) projeto 

2  2 (dois) projetos 

3  3 (três) projetos 

4  4 (quatro) projetos 

5  5 (cinco) projetos 

 

 

 Atividades ofertadas pelo PROPONENTE: 

Pontuação  Atividades Ofertadas  pelo PROPONENTE 

0  Não alinhadas com o projeto 

3  Atendem parcialmente ao projeto

5  Atendem totalmente ao projeto 

 

 

 Coordenador Técnico: 

Pontuação  Coordenador Técnico 

0  Experiência maior de 1 (um) ano 

3  Experiência maior de 3 (três) anos 

5  Experiência maior de 5 (cinco) anos 

 

 

— Adequação do Orçamento: 

Pontuação  Adequação do Orçamento 

0  Inadequado 

3  Regular 

5  Adequado 
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 Economicidade do Projeto: 

Pontuação  Economicidade do Projeto 

0  Proposta com valor superior ao orçamento do programa 

3  Proposta com valor igual ao orçamento do programa 

3  Proposta com valor inferior ao orçamento do programa 

 
 

  Contrapartida de bens e serviços economicamente mensuráveis: 

 

Pontuação  Pontuação Contra partida de bens e servi os economicamente mensuráveis 

0  10% dez por cento 

3  Acima de 10% dez por cento 

5  Acima de 20% vinte por cento 

 

2.7  Será arquivada a proposta do PROPONENTE com pendência, inadimplência de obrigações fiscais ou falta 

de  prestação  de  contas  em  qualquer  órgão  público*  inclusive  TERMO DE  COLABORAÇÃO  anterior  com  a 

FIA/RJ. 

2.8  Em  casos  de  empate  de  pontuação  na  classificação,  os  critérios  de  desempate  dar‐se‐ão  na  seguinte 

ordem: 

a) Média dos itens de avaliação do PROPONENTE; 

b) Média dos itens de avaliação da Proposta de Projeto; 

c) Equipe de profissionais do PROPONENTE; 

d) Consistência da Proposta de Projeto; e 

e) Adequação do orçamento, 

2.9 Persistindo o empate, o desempate se dará pela data mais antiga de criação do PROPONENTE. 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017. 

 
   

AMÉRICA TEREZA NASCIMENTO DA SILVA 

Presidente FIA/RJ 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REGULARMENTE 

CONSTITUÍDA, DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E SEM FINS ECONÓMICOS OU 

LUCRATIVOS, COM VISTA À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO DOS 

SERVIÇOS DE PROTEÇÄO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO ABRIGO CENTRO INTEGRADO À 

CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PORTADORES DE DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO MADEIRA – CICAPD 

EPARM 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO FIA/RJ NO   03/2017 

ANEXO V EMENTA DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO ABRIGO 

CICAPD EPARM 

1. OBJETO 

Seleção  pública  de  Entidade  de  Assistência  Social,  regularmente  constituída,  dotada  de  personalidade 
jurídica  de  direito  privado  e  sem  fins  econômicos  ou  lucrativos,  com  vista  à  celebração  de  TERMO  DE 
COLABORAÇÃO destinado  a  cogestão  dos  serviços  de  proteção  social  especial  de  alta  complexidade  do 
ABRIGO CICAPD EPARM, ofertados até 35 (trinta e cinco) crianças e adolescentes, de 0 (zero)  a 18 (dezoito) 
anos,  do  sexo masculino,  com deficiências diversas,  e  situação de  vulnerabilidade  social  pela  ausência de 
referências  familiares  e  em  situação  de  acolhimento  institucional,  em  consonância  com  o  previsto  na 
Resolução  CNAS  ne  109,  de  11.11.2009  ‐Tipificação  Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais,  fazendo  pois 
parte das atividades finalísticas desta Fundação. 

 

2. MARCO LEGAL 

a) Constituição Federal, em especial os artigos 203 e 204;  

b) Lei no 12.435 que altera a Lei no 8.742, de 07.12.1993, que dispõe sobre a organização da Assistência 

Social; 

c) Resolução CNAS no 145, de 15.10.2004, que aprova a Política Nacional de Assistência Social (PNAS); 

d) Resolução RDC  no  283, de 26.09.2005, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária; 

e) Resolução CNAS no  269, de 13.12.2006, que aprova a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos 

do Sistema Único de Assistência Social (NOBRH/SUAS); 

f) Resolução  CNAS  no  109,  de  11.11.2009,  que  aprova  a  Tipificação  Nacional  dos  Serviços 

Socioassistenciais; 

g) Resolução CNAS no 33, de 12.12.2012, que aprova a Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Assistência Social (NOB/SUAS); e 

h) Lei no  13.146, de 06.07.2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 

(Estatuto da Pessoa com Deficiência), 
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3. RESPONSÁVEIS PELO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 

3.1 Ficará a FIA/RJ, por meio da Diretoria de Promoção Social 

(DPS) responsável pelo recebimento dos serviços do ABRIGO CICAPD EPARM. 

3.2 Ficará também a equipe do Pólo, juntamente com a Gerência do Programa, designada para atuar na 

coordenação  do  ABRIGO  CICAPD  PARM,    responsável  pelo  acompanhamento  e  supervisão  dos  serviços, 

orientando, monitorando  e  avaliando  a  qualidade  dos  serviços  prestados  pelo  PROPONENTE  selecionado, 

bem como elaborando os relatórios técnicos periódicos. 

 

4. FORMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS 

4.1 A forma de acesso dos usuários aos serviços se dará pelo encaminhamento dos órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos. 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DA DEMANDA 

O  ABRIGO  CICAPD  PARM,  pertencente  a  estrutura  da  FIA/RJ  é  uma  instituição  de  acolhimento 

institucional  que  atende  até  35  (trinta  e  cinco)  crianças  e  adolescentes.  A  unidade de  acolhimento  visa 

garantir  a  proteção  integral  aos  acolhidos  com  os  vínculos  familiares  rompidos  ou  fragilizados  que  não 

dispõem de condições de sustentabilidade e necessitam de auxílio para as atividades da vida diária. 

O ABRIGO assiste a crianças e adolescentes com deficiência física, intelectual, sensorial ou múltiplas 

as que apresentam transtorno psiquiátrico. 

Desta  forma,  faz‐se  necessário  a  contratação  de  prestação  de  serviços  de  profissionais  para  a 

composição de equipe multidisciplinar que visem o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários e 

favoreçam  a  construção  progressiva  da  autonomia  e  inclusão  social  e  o  desenvolvimento  de  suas 

capacidades  para  as  atividades  da  vida  diária.  Assim  como  possibilitar  a  participação  em  oficinas 

pedagógicas de estímulo à convivência social. 

Além dos cuidados na unidade de acolhimento é imprescindível promover a inclusão e participação 

dos residentes numa unidade externa com características do serviço de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade e equipamentos da saúde mental de âmbito municipal. 

 

6. DEFINIÇÕES 

6.1  Para fins deste Anexo convencionam‐se: 
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a) COGESTÃO como forma de participação do proponente nos processos de planejamento, 

organização, coordenação e execução dos serviços de proteção social especial de alta  complexidade, 

na modalidade abrigo institucional, implementados por equipe multiprofissional, articuladas com as 

diversas políticas públicas e o sistema de garantia de direitos. 

b) PROTEÇÄO SOCIAL ESPECIAL (PSE) 
A Proteção Social Especial (PSE) organiza a oferta de serviços, programas e projetos de caráter 

especializado,  que  têm  por  objetivo  contribuir  para  a  reconstrução  de  vínculos  familiares  e 

comunitários, o fortalecimento de potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos 

para  o  enfrentamento  das  situações  de  risco  pessoal  e  social,  por  violação  de  direitos.  Na 

organização das ações de PSE, é preciso entender que o contexto socioeconômico, político, histórico 

e cultural pode incidir sobre as relações familiares, comunitárias e sociais, gerando conflitos, tensões 

e rupturas, demandando, assim, trabalho social especializado. 

c) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

 
A  Proteção  Social  Especial  de  Média  Complexidade  organiza  a  oferta  de  serviços,  programas  e 

projetos  de  caráter  especializado  que  requerem  maior  estruturação  técnica  e  operativa,  com 

competências  e  atribuições  definidas,  destinados  ao  atendimento  a  famílias  e  indivíduos  em 

situação  de  risco  pessoal  e  social,  por  violação  de  direitos.  Devido  à  natureza  e  ao  agravamento 

destas situações,  implica acompanhamento especializado,  individualizado, continuado e articulado 

com a rede. 

 
d) PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

A Proteção Social Especial de Alta Complexidade tem como objetivo ofertar serviços  especializados, 

em  diferentes  modalidades  e  equipamentos,  com  vistas  a  afiançar  segurança  de  acolhida  a 

indivíduos  e/ou  famílias  afastados  temporariamente  do  núcleo  familiar  e/ou comunitários  de 

origem.  Para  a  sua oferta,  deve‐se  assegurar  proteção  integral  aos  sujeitos atendidos,  garantindo 

atendimento  personalizado  e  em  pequenos  grupos,  com  respeito  às  diversidades  (ciclos  de  vida, 

arranjos  familiares,  etnia,  religião,  gênero  e  orientação  sexual).  Tais  serviços  devem  primar  pela 

preservação,  fortalecimento  ou  resgate  da  convivência  familiar  e  comunitária  ‐  ou  construção  de 

novas  referências,  quando  for  o  caso,    adotando,  para  tanto,  metodologias  de  atendimento  e 

acompanhamento condizente com esta finalidade. 

e) Centro de Referência de Assistência Social ‐ CRAS 
CRAS  é  a  unidade  pública  estatal,  descentralizada,  responsável  pela  organização  e  oferta  de 

serviços  de  Proteção  Social  Básica.  É  a  referência,  no  seu  território  de  abrangência,  da 

oferta da atenção às famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade social no âmbito do SUAS. 

Deve estar localizado nos municípios e no Distrito Federal em áreas de fácil acesso a estas famílias e 

indivíduos.  Todo  CRAS,  obrigatoriamente,  desenvolve  "a  gestão  da  rede  socioassistencial  de 

proteção  social  básica  do  seu  território"  (MDS,  2009,  p.11)  e  oferta  o  Serviço  de  Proteção  e 
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Atendimento  Integral  à  Família  ‐  PAIF.  Em  conformidade  com  a  Tipificação  Nacional  de  Serviços 

Socioassistenciais, além do PAIF, outros serviços podem ser ofertados ou referenciados no CRAS. 

f) Centro de Referência Especializada de Assistência Social ‐ CREAS 
O CREAS é uma unidade pública  estatal,  de  abrangência municipal  ou  regional,  referência para  a 

oferta de trabalho social a famílias e  indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 

violação de direitos, que demandam intervenções especializadas no âmbito do SUAS. Sua gestão e 

funcionamento  compreendem  um  conjunto  de  aspectos,  tais  como:  infraestrutura  e  recursos 

humanos  compatíveis  com  os  serviços  ofertados,  trabalho  em  rede,  articulação  com  as  demais 

unidades e serviços da rede socioassistencial, das demais políticas públicas e órgãos de defesa de 

direitos,  além  da  organização  de  registros  de  informação  o  desenvolvimento  de  processos  de 

monitoramento e avaliação das ações realizadas. 

g) ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 

Acolhimento destinado a crianças, adolescentes e adultos com deficiência, cujos vínculos familiares 

estejam rompidos ou fragilizados. É previsto para a população com deficiência assistida não dispõe 

de condições de auto sustentabilidade, de retaguarda  familiar  temporária ou permanente ou que 

esteja em processo de desligamento de  instituições de longa permanência. Deve ser desenvolvido 

em  Residências  Inclusivas  inseridas  na  comunidade,  funcionar  em  locais  com  estrutura  física 

adequada e ter a finalidade de favorecer a construção progressiva da autonomia, da inclusão social 

e comunitária e do desenvolvimento de capacidades adaptativas para a vida diária. 

h) RESIDÊNCIA INCLUSIVA 
Unidade que oferta Serviço de Acolhimento Institucional, no âmbito da Proteção Social 

Especial  de Alta Complexidade do SUAS,  conforme estabelece  a  Tipificação Nacional  dos  Serviços 

Socioassistenciais,  tendo  como  público  alvo  jovens  e  adultos  com  deficiência,  em  situação  de 

dependência,  prioritariamente  beneficiários  do  BPC,  que  não  disponham  de  condições  de  auto 

sustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ ou que estejam em processo de desinstitucionalização 

de instituições de longa permanência. Capacidade de atendimento da cada residência inclusiva é de 

até  IO  jovens  e  adultos  com deficiência  em  situação  de  dependência,  com  funcionamento  de  24 

horas, ininterruptamente. 

i) PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

São  aquelas  que  "têm  impedimentos  de  longo  prazo  de  natureza  física,  mental,  intelectual  ou 

sensorial, as quais, em interação com diversas barreiras, obstruem sua participação plena e efetiva 

na sociedade em igualdades de condições com as demais pessoas". 
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j) DEFICIÊNCIA FÍSICA 

Alteração  completa  ou  parcial  de  um  ou  mais  segmentos  do  corpo  humano,  acarretando  o 

comprometimento  da  função  físico/motora,  apresentando‐se  sob  as  mais  diversas  formas, 

dependendo da localização da lesão. 

k) DEFICIÊNCIA SENSORIAL 
Deficiência  sensorial  visual:  Este  termo  é  utilizado  para  identificar  alterações  na  estrutura  ou 

funcionamento  do  sistema  visual.  Essa  alteração  é  compreendida  como  uma  limitação  da 

capacidade de ver, mesmo com a utilização de correção óptica. 

Deficiência sensorial auditiva: A deficiência auditiva é a perda ou diminuição da capacidade auditiva 

bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis — dB1 ou mais. 

l) DEFICIÊNCIA INTELECTUAL (DEFICIÊNCIA MENTAL) 

Estado  de  redução  notável  do  funcionamento  intelectual  inferior  da  média  da  população  e que 

apresenta dificuldades de adaptação em, pelo menos, duas dessas áreas: comunicação, autocuidado, 

habilidades  sociais,  participação  familiar  e  comunitária,  autonomia,  saúde  e  segurança, 

funcionalidade acadêmica, de lazer e de trabalho. 

m) PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E DEPENDÊNCIA 

O termo "dependência" é utilizado aqui como sendo a condição do indivíduo que requer o auxílio de 

pessoas ou de equipamentos especiais para realização de atividades da vida diária. 

A  situação  de  dependência  pode  afetar  as  capacidades  das  pessoas  que,  em  interação  com  as 

barreiras,  limitam a  realização das  atividades  e  restringem a participação  social.   Na  avaliação do 

grau  de  dependência  devem  ser  considerados  aspectos  como  capacidade  de  realizar  atividades 

básicas  do  cotidiano  ‐  alimentar‐se,  fazer  higiene  pessoal,  locomover‐se  até  o  banheiro,  tomar 

banho,  vestir‐se  etc.  ‐,  e  capacidade  de  realizar  atividades  instrumentais  da  vida  diária  ‐  fazer 

compras, pagar contas, utilizar meios de transporte, cozinhar, cuidar da própria saúde, manter sua 

própria segurança etc. 

7. PÚBLICO‐ALVO 

7.1 Constituem destinatários dos serviços a serem desenvolvidos: 

 Exclusivamente crianças e adolescentes institucionalizadas no ABRIGO CICAPD PARM, de ambos os 

sexos, na faixa etária de 0 a 18 anos. 

8. RESULTADOS ESPERADOS 

8.1 A expectativa é atingir os seguintes resultados para os usuários dos serviços: 

 Desenvolver capacidades adaptativas para a vida diária; 

 Promover a convivência mista entre os residentes de diversos graus de dependência; 
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 Promover  o  acesso  à  rede  de  qualificação  e  requalificação  profissional  com  vistas  à  inclusão 

produtiva. 

 Ser  acolhido  em  condições  de  dignidade;  ter  sua  identidade,  integridade  e  história  de  vida 

preservadas; 

 Ter acesso a espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, acessibilidade, habitabilidade, 

salubridade, segurança e conforto; 

 Ter  acesso  à  alimentação  em  padrões  nutricionais  adequados  e  adaptados  a  necessidades 

específicas; 

 Ter acesso à ambiência acolhedora e espaços reservados a manutenção da privacidade do usuário 

e guarda de pertences pessoais; 

 Ter  acesso  a  benefícios,  programas,  outros  serviços  socioassistenciais  e  demais  serviços      

públicos; 

 Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social; 

 Ter endereço institucional para utilização como referência; 

 Ter vivências pautadas pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em princípios éticos 

de justiça e cidadania; 

 Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades, interesses e possibilidades; 

 Ter  acompanhamento  que  possibilite  o  desenvolvimento  de  habilidades  de  autogestão,  auto 

sustentação e independência; 

 Ter respeitados os seus direitos de opinião e decisão; 

 Ter acesso a espaços próprios e personalizados; 

 Ter acesso a documentação civil; 

 Obter orientações e informações sobre o serviço, direitos e como acessá‐los; 

 Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e possibilidades; 

 Desenvolver capacidades para autocuidados, construir projetos de vida e alcançar a autonomia; 
 Ter  ampliada  a  capacidade  protetiva  da  família  e  a  superação  de  suas  dificuldades;  —  Ser 

preparado para o desligamento do serviço; e — Avaliar o serviço. 

9.  PREMISSAS DA METODOLOGIA DE ATENDIMENTO 

9.1  A metodologia da Proposta de Projeto deverá atender às seguintes premissas: 

 Escuta; 

 Desenvolvimento do convívio familiar, grupal e social;  

 Estudo Social; 

 Apoio à família na sua função protetiva; 

 Cuidados pessoais; 

 Orientação e encaminhamentos sobre/para a rede de serviços locais com resolutividade; 

 Construção de plano individual e/ou familiar de atendimento;  

 Orientação sociofamiliar; 

 Protocolos; 
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 Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados; 

 Referência e contrarreferência; 

 Elaboração de relatórios e/ou prontuários; 

 Trabalho interdisciplinar; 

 Informação, comunicação e defesa de direitos; 

 Orientação para acesso a documentação pessoal; 

 Atividades de convívio e de organização da vida diária; 

 Inserção em projetos/programas de capacitação e preparação para o trabalho;  

 Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; 

 Mobilização, identificação da família extensa ou ampliada; 

 Mobilização para o exercício da cidadania; articulação da rede de serviços socioassistenciais; 
 Articulação com os serviços de outras políticas públicas setoriais e de defesa de direitos;   
 Articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;  
 Monitoramento e avaliação do serviço; e 

 Organização  de  banco  de  dados  e  informações  sobre  o  serviço,  sobre  organizações     
governamentais e não governamentais e sobre o Sistema de Garantia de Direitos. 

10. PROPOSTA DE PROJETO 

10.1 A Proposta de Projeto deverá estar  relacionada às modalidades de proteção social especial, público 

alvo e as metas abaixo estabelecidas: 

10.1.1 Unidade de Acolhimento Institucional 

Público: Masculino 

Meta: 35 (trinta e cinco) crianças e adolescentes com deficiência 

10.2 0  serviço  de  Acolhimento  Institucional  será  executado  no  ABRIGO  CICAPD  PARM,  localizado  à  Ru 

Enéas de Castro, s/n , Barreto, Niterói, Rio de Janeiro. 

10.3 As atividades do ABRIGO CICAPD PARM deverão funcionar de segunda a domingo, 24 horas por dia, 

ininterruptamente,  seguindo  as  especificações  técnicas,  orientadas  e  supervisionadas  por  servidores  da 

Diretoria de Promoção Social da FIA/RJ. 

10.4 O  espaço  físico  do  abrigo  deve  ser  para  moradia,  endereço  de  referência,  condições  de  repouso, 

espaço de estar  e  convívio,  guarda de pertences,  lavagem e  secagem de  roupas, banho e higiene pessoal, 

vestuário e pertences. Acessibilidade de acordo com as normas da ABNT. 

10.5 Como  recursos  materiais  para  o  desenvolvimento  do  serviço  é  necessário  a  manutenção  dos  já 

existentes no abrigo, como material permanente e material de consumo necessário para o desenvolvimento 

do  serviço,  tais  como:  mobiliário,  computador,  impressora,  telefone,  camas, colchões,  roupa  de  cama  e 

banho, utensílios para cozinha, alimentos, material de limpeza e higiene, vestuário, brinquedos, entre outros. 
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Materiais  pedagógicos,  culturais  e  esportivos;  Banco  de  Dados  de  usuários  de  benefícios  e  serviços 

socioassistenciais;  Banco  de  Dados  dos  serviços  socioassistenciais;  Cadastro  único  dos  Programas  Sociais; 

Cadastro de Beneficiários do BPC, 

    

 
11. ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 

11.1 Entende‐se que  a  Proposta  de Projeto  é  a  demonstração do  conjunto dos  elementos  necessários  e 

suficientes,  com  nível  de  precisão  adequada  para  caracterizar  o  perfil  da  unidade  e  o  trabalho  técnico 

gerencial a ser desenvolvido. 

11.2 A  proposta  de  Projeto  deve  ser  elaborada  de  forma  individualizada,  com  toda  a  estrutura  em 

funcionamento,  ressaltando  as  atividades  que  serão  realizadas  e  a  estimativa  de  despesas,  na  forma  do 

Anexo I ‐ Plano de Trabalho e Anexo VI ‐ Proposta de Projeto. 

11.3 Modelo Gerencial 

11.3.1 Este item deverá caracterizar o Modelo Gerencial, e deverá conter os seguintes tópicos: 

a) Organograma; 

b) Protocolos e organização de atividades; 
c) Atividades de Apoio; 

d) Atividades Administrativas e Financeiras; 

e) Apresentação da Política de Gestão de Pessoa a ser aplicada; e 
f) Apresentação  do  dimensionamento  de  recursos  humanos  estimados,  com  o  preenchimento  do 

Anexo I ‐ Plano de Trabalho e Anexo VI ‐ Proposta de Projeto. 

11.4 Atividades Voltadas a Qualidade 

11.4.1  As atividades voltadas a qualidade deverão estar orientadas a obter e garantir a melhor assistência 

possível  dado  o  nível  de  recurso  e  tecnologia  existentes.  O  PROPONENTE  estabelecerá  em  sua  fonte  de 

oferta, entre outros: 

a) Detalhamento ‐de todas as atividades e etapas de execução, bem como sua pertinência com 

o objeto do TERMO DE COLABORAÇÃO em questão; 

b) Cronograma de atividades pertinentes com o Anexo I ‐ Plano de Trabalho e Anexo VI  ‐ Proposta de 

Projeto; 

c) Descrição  da  metodologia  empregada  para  serem  alcançados  os  objetivos  do  TERMO  DE 

COLABORAÇÃO;  
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d) Apresentação  do  sistema  de  avaliação  e  monitoramento  do  processo,  dos  resultados  e  dos 

impactos da Proposta de Projeto; 

e) Monitoramento dos indicadores de desempenho da qualidade e da produtividade, dentre outros; 

f) Sistemáticas de aplicação de ações corretivas de desempenho a partir do monitoramento acima; 

g) Proposta de Pesquisa de Atendimento ao Usuário de Satisfação; 

h) Proposta de Capacitação Permanente; 

i) Sistemática de monitoramento e garantia da qualidade da informação; 

j) Apresentação de mecanismos de sustentabilidade; e 

k) Outras  iniciativas  e  Programas  de  Qualidade,  implantadas  ou  em  desenvolvimento  pelo 

PROPONENTE:  apresentar  um  plano  de  organização  específico  com  definição  de  alcance, 

metodologia, cronograma de implantação, orçamento previsto, etc. 

 

 

11.5 Trabalho Social Essencial ao serviço 

11.5.1   O  trabalho  essencial  deve  ser  acordado  com  as  premissas  da  metodologia  de  atendimento  que 

compõe o item 9 deste documento. 

 

11.6 Qualificação Técnica 

11.6.1  Para  efeitos  de  elaboração  da  Proposta  de  Projeto  recomenda‐se  que  o  PROPONENTE  demonstre 

comprovações institucionais de experiência de pesquisas na área de conteúdos relativos à temática  da 

política sobre pessoas com deficiência. Poderão ser consideradas comprovações de qualificação técnica: 

a) Publicações que comprovem a participação do PROPONENTE em outros processos seletivos e que 

envolvam a mesma temática; 

b) Publicações de artigos e/ou livros com conteúdo que verse sobre a temática e/ou seus eixos, bem 

como  ainda  outras  certificações  e  premiações  que  acompanhem  o  currículo  do  Coordenador 

Técnico do Projeto; ou 

c) Comprovação  de  experiência  prévia  do  PROPONENTE,  por  meio  da  apresentação  de  atestados 

fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Observação: A comprovação de experiência do PROPONENTE se dará mediante a apresentação de 

atestado(s)  comprobatório(s)  de  capacidade  técnica  e  de  desempenhoanterior  de  atividade  nas 
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áreas de assistência social, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, indicando o 

local,  as  condições  da  execução  do  ajuste  se  satisfatórias  ou  não  e  o  período  de  vigência  do 

contrato ou convénio ‐ mínimo de 3 (três) atestados, conforme previsto no item 17 do Anexo VII ‐ 

Documentos  Necessários  à  Qualificação  ‐  Habilitação  Jurídico‐FiscaI,  Financeira  e  Técnica  do 

PROPONENTE. 

 

 

 

12. INDICADORES DE AVALIAÇÃO DO SERVIÇO 

12.1 0 PROPONENTE selecionado deverá apresentar como indicador de resultado, mensalmente, até o 10o 

dia do mês seguinte à  realização das atividades, a quantidade de atendimentos  realizados  relativamente a 

cada meta  previamente  definida  no  Plano  de  Trabalho.  As  informações  deverão  ser  entregues, mediante 

recibo, na DPS ‐ Gerência do Programa de Atenção à Pessoa com Deficiência. 

 Percentual de pessoas com deficiência desligadas pelo retorno à família de origem e/ou extensa 
substituta ‐ Meta: 10%; 

 

 Percentual de pessoas com deficiência desligadas por transferência para os serviços de residência 
inclusiva e residência terapêutica — Divisão de meta a ser definida de acordo com os diagnósticos 
que deve totalizar ‐ Meta: 90%; 

 

 Percentual de pessoas com deficiência com acesso a documentação civil e BPC ‐ Meta: 100%; 
 

 Número de atividades externas de inclusão socioeducativa e de lazer ‐ Meta: 80%; e 
 

 Número de encaminhamentos para os serviços de outras politicas setoriais ‐ Meta: 100%. 
 

 
 

13. REQUISITOS PARA OPERACIONALIZAÇÃO DA PROPOSTA DE PROJETO 

13.1 Considerando a descrição dos serviços a serem operacionalizados, as metas estabelecidas e olocal onde 

será implementado os serviços, ressalta‐se que todas as atividades serão acompanhadas e monitoradas por 

equipe da DPS. 

 

13.2  Os  serviços  de  limpeza  e  higienização,  lavanderia,  conservação  e  higiene  hospitalar,  alimentação, 

vigilância,  locação  de  veículo  para  locomoção  de  usuários  e  trabalho  de  campo  da  equipe  técnica, 

fornecimento  de  energia  elétrica,  água,  água  potável, medicamentos,  insumos,  gás  de  cozinha,  internet  e 

telefone, bem como a adequação e manutenção dos espaços físicos do ABRIGO   já são providos pela FIA e 

NÃO DEVERÃO CONSTAR na descrição de custos da Proposta de Projeto e no Plano de Trabalho. 
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Assim, será necessário que o PROPONENTE viabilize, exclusivamente, as seguintes provisões: 

13.2.1 Contratação de Recursos Humanos (equipe mínima), conforme itens 14 e 15. 

13.2.2 Aquisição de material de expediente e informática; 

 

 

14. DETALHAMENTO DA EQUIPE DE RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIA 

14.1 A  Proposta  de  Projeto  deverá  prever  uma  equipe multidisciplinar  e multiprofissional,  composta  de 

pessoal técnico e administrativo distribuídos, estimada em 51 (cinquenta e um) funcionários. com as funções 

e requisitos descritos no quadro a seguir: 

EQUIPE MÍNIMA DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO 

REQUISITOS MÍNIMOS PARA O 

CARGO 
CARGO 

CARGA 

HORÁRIA 

SEMANAL 

QTD 

Diploma  ou  certificado, 
devidamente  registrado,  de 
conclusão  de  curso  superior, 
fornecido  por  instituição  de 
ensino superior reconhecida pelo 

Ministério da Educação; 

Registro profissional no órgão de 

classe competente 

DIRETOR ADJUNTO  40 h  1 

COORDENADOR TÉCNICO  40 h  1 

MÉDICO NEUROLOGISTA  08 h/ mês  1 

ASSISTENTE SOCIAL  30 h  1 

ENFERMEIRO  40 h  2 

FISIOTERAPEUTA  16 h  2 

FONOAUDIÓLOGO  16 h  1 

PROFESSOR  24 h  1 

PSICÓLOGO 16 h  1

TERAPEUTA OCUPACIONAL  16 h  1 

Nível Médio 
Técnicos de Enfermagem com 

formação e experiência 

Cuidadores com curso de 

capacitação e experiência 

Técnicos de Enfermagem/Dia  12X36 h  8 

Técnicos de Enfermagem/Noite  12X36 h  6 

Cuidadores/Dia   12X36 h  8 

Cuidadores/Noite 12X36 h  6

Auxiliar Administrativo  40 h  1 

TOTAL     41  39 

Nota 01: A jornada de trabalho de 12 x 36 horas será realizada em regime de plantões 

Nota  02:  Em  caso  de  afastamento  superior  a  30  (trinta)  dias,  o  PROPONENTE deverá  providenciar  a 

reposição imediata do profissional da equipe. 
   

 

  

15. ATRIBUIÇÕES DA EQUIPE MÍNIMA 
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15.1 A Equipe de Trabalho deverá ter as seguintes atribuições: 

 

QUALIFICAÇÃO  DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE EXERCIDA 

Diretor 

Adjunto 

Supervisionar  rotinas  administrativas;  monitorar  auxiliares  e  recepcionistas; 

coordenar  serviços  gerais;  administrar  recursos  humanos,  bens  patrimoniais  e 

materiais de consumo; organizar documentos e correspondências e gerenciar equipe; 

manter rotinas financeiras; e exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo 

superior hierárquico. 

Coordenador 

Técnico 

Coordenar,  avaliar  e  controlar  as  atividades  realizadas  pela  equipe,  uniformizando 

procedimentos técnicos e metodológicos, conforme as características dos assistidos. 

 

Assistente 

Social 

Planejar  e  executar  programas  de  serviço  social,  para:  facilitar  a  integração  dos 

usuários,  buscar  a  reintegração  ao  convívio  familiar,  identificar  e  buscar  recursos 

institucionais;  planejar,  assessorar  e  executar  programas  e  projetos  vinculados  à 

gestão  de  políticas  sociais;  manter  permanente  contato  com  os  órgãos 

governamentais de assistência social. 

Enfermeiro 

Administrar  e  supervisionar  todas  as  atividades,  procedimentos  e  pessoal  de 

enfermagem;  Identificar  e  indicar  os  recursos  de  saúde  disponíveis  para  cara 

residente, em todos os níveis de atenção, sejam eles públicos ou privados. 
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Fisioterapeuta 

Atuar  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos;  atuar  em  todos  os  níveis  de 

atenção a saúde, integrando‐se em programas de promoção, manutenção, prevenção, 

proteção,  recuperação  e  reabilitação  da  saúde;  recepcionar  e  promover  consultas, 

avaliações  e  reavaliações  em  pacientes,  colhendo  dados,  solicitando,  executando  e 

interpretando  exames  propedêuticos  e  complementares  que  permitam  elaborar 

diagnostico cinético — funcional, para eleger e quantificar as intervenções e condutas 

fisioterapêuticas  apropriadas,  objetivando  tratar  as  disfunções  nos  campos  da 

fisioterapia  em  toda  sua  extensão  e  complexidade;  estabelecer  prognósticos, 

reavaliando  condutas  e  decidindo  pela  alta  fisioterapêutica  em  pacientes  de  ordem 

hospitalar,  ambulatorial  e  domiciliar;  desempenhar  atividades  de  planejamento, 

organização  e  gestão  de  serviços  de  saúde,  públicos  e  privados;  estar  apto  a  ser 

empreendedor, gestor, ou liderar equipes da saúde; assessorar e prestar serviços de 

consultoria  e  auditoria  no  âmbito  da  sua  competência  profissional;  emitir  laudos, 

pareceres, atestados e relatórios; prestar esclarecimentos, dirimir dúvidas e orientar o 

paciente  e  seus  familiares  sobre  o  processo  terapêutico;  encaminhar  o  paciente, 

quando necessário, a outros profissionais, relacionando e estabelecendo um nível de 

cooperação  com  os  demais  membros  da  equipe  de  saúde,  facilitar  a  acesso  e  a 

participação do paciente, seus familiares no processo de tratamento,  incentivando o 

autocuidado  e  as  práticas  de  educação  em  saúde;  participar  do  planejamento, 

coordenação e  supervisão de atividades desenvolvidas por estagiários e voluntários, 

atuar na comunidade através de ações intersetoriais. 

Fonoaudiólogo 

Atuar  em  equipes  multifuncionais,  no  desenvolvimento  de  projetos  terapêuticos; 

abordar  os  distúrbios  da  comunicação,  prevenindo,  avaliando,  diagnosticando  e 

reabilitando  alterações  na  audição,  voz,  fala,  linguagem, motricidade  oral  e  leitura 

escrita,  oferecendo  atendimento  a  todos  as  idades;  realizar  ações  individuais  e 

coletivas  na  assistência,  vigilância  e  educação  em  saúde;  facilitar  a  acesso  e  a 

participação do paciente e seus familiares no processo de tratamento incentivando o 

autocuidado  e  as  práticas  de  educação  em  saúde;  participar  do  planejamento, 

coordenação e supervisão das atividades desenvolvidas por estagiários e voluntários; 

atuar na comunidade através de ações intersetoriais. 

Médico 

Neurologista 

Efetuar  o  atendimento  de  consultas  médicas  e  exames  clínicos,  indicando  a 

providência  a  ser  tomada  para  restabelecer  a  saúde  dos  usuários;  acompanhar 

pacientes; colaborar na elaboração do Plano Integral da Saúde dos usuários. 

Professor 
Realizar ações adequadas às condições dos usuários, trabalhando hábitos e atitudes.  

Atua ainda na programação de atividades dirigidas, livres e lúdicas. 
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Psicólogo 

Promover  a  saúde psíquica  das Pessoas  com Deficiência para  ajudá‐las  a  encontrar 

um lugar na sociedade e no grupo e melhorar sua qualidade de vida; criar espaços de 

discussão através de atividades  individuais, grupais e com os  familiares das Pessoas 

com  Deficiência;  desenvolver  atividades  como  Grupo  de  Acolhimento;  Grupo  com 

famílias; Grupo com Pessoas com Deficiência; realizar atendimento individual. 

Terapeuta 

Ocupacional 

Produzir estudos e intervenção relacionado prevenção e ao tratamento dos usuários 

que  apresentam  alterações  cognitivas,  afetivas,  perceptivas  e  psicomotoras, 

decorrentes ou não de distúrbios genéticos, traumáticos elou de doenças adquiridas, 

através  da  sistematização  e  utilização  da  atividade  humana  como  base  de 

desenvolvimento de projetos terapêuticos específicos. 

Técnico de 

Enfermagem 

Exercer  atividades  auxiliares  de  nível  técnico,  atribuídas  à  equipe  de  enfermagem

como:  assistir  ao  enfermeiro  do  planejamento  e  programação  das  atividades  de 

assistência  de  enfermagem;  na  prevenção  e  controle  de  doenças  transmissíveis  em 

geral; na prevenção e controle sistemáticos de danos físicos que possam ser causados 

aos  usuários;  executar  as  atividades  de  assistência  de  enfermagem  e  realizar 

atividades educativas na área de prevenção e promoção da saúde; é responsável pela 

limpeza  e  desinfecção  de  todo  material;  Administrar  as  medicações,  conforme  a 

prescrição e orientação da equipe de saúde. 

Cuidador 

Acompanhar e auxiliar o usuário a se cuidar; atuar como elo entre a pessoa cuidada, a 

família  e  a  equipe  multidisciplinar;  escutar,  estar  atento  e  solidário  com  a  pessoa 

cuidada; ajudar nos cuidados de higiene; estimular e ajudar na alimentação; ajudar na 

locomoção e atividades físicas como: andar, tomar sol e exercícios físicos; comunicar à 

equipe de saúde sobre mudanças no estado de saúde da pessoa cuidada. 
 

16. COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

16.1 O  PROPONENTE  deverá  adotar  procedimentos  análogos  aos  previstos  na  legislação  de  licitações  e 

contratos aplicáveis à Administração Pública, devendo realizar cotação prévia de preços junto a, no mínimo, 

03 (três) fornecedores, observados os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade. 

16.2 A cotação prévia de preços de que trata subitem 16.1, deverá conter no mínimo: 

I ‐ razão social, CNPJ e endereço completo do fornecedor; 

II‐ descrição completa do produto elou serviço que se deseja adquirir;  

III‐valores unitários e totais; 

IV‐ datas de emissão e de validade da proposta; 

V‐ condições de pagamento; e 

VI‐ assinatura do emissor (física ou eletrônica), 

16.3 Quando, em razão da natureza do objeto, não houver pluralidade de fornecedores, a cotação prévia 

poderá  ser  dispensada,  devendo  o  PROPONENTE  comprovar  os  preços  que  aquele  próprio  fornecedor  já 
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praticou com os outros demandantes ou por meio da utilização de dados contidos em tabela de referência 

formalmente  aprovada  por  órgãos  ou  Entidades  da  administração  pública,  em  publicações  técnicas 

especializadas, em sistema específico instituído para o setor. 

16.4 Quando da contratação de serviços de pessoas físicas, caberá o PROPONENTE apresentar: 

a) currículos resumidos dos profissionais; 

b) critérios para a seleção e recrutamento; 

c) cargo, função, formação e carga horária dos profissionais; 

d) forma de contratação; e 

e) justificativa para os valores praticados. 

16.5 A justificativa dos valores praticados poderá ser obtida junto aos sindicatos e conselhos de ciasse ou 

ainda, de acordo com a legislação estadual que estabelece o piso para determinada categoria profissional, 

notadamente a Lei n.9 6.983, de 31.03.2015, 

Rio de Janeiro, 27 de outubro de 2017. 

   América Tereza Nascimento da Silva  
                            Presidente da Fundação para a Infância e Adolescência 
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 

SELEÇÃO DE ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL, REGULARMENTE CONSTITUÍDA, 

DOTADA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 

DIREITO PRIVADO E SEM FINS 

ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM VISTA 

À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 

COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 

DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 

ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 

ABRIGO CICAPD PARM 

ANEXO VI 

ROTEIRO PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROJETO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:  

 

PROGRAMA:  PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 

COMPLEXIDADE DO ABRIGO CICAPD PARM  

Digitar Nome 



 

APRESENTAÇÃO 

Apresenta-se a seguir o Roteiro PARA APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PROJETO, 

organizado a partir das características e informações sobre o PROPONENTE e dos 

elementos básicos da Proposta de Projeto, que objetiva orientar as solicitações de 

apoio à FIA e permitir a identificação e análise do conjunto de ações previstas. 

 

Este documento deverá ser encaminhado em TRÊS vias, e deverá conter todas as 

informações solicitadas. As informações deverão ser apresentadas de forma objetiva e 

concisa, sendo necessário abordar todos os itens e indicar aqueles que não são 

aplicáveis à solicitação. 

 

Respeitados os procedimentos descritos no item 4.5 deste Edital, o Roteiro deverá ser 

enviado para a: 

Fundação para a Infância e Adolescência, 

Rua Voluntários da Pátria, 120 - Botafogo 

Rio de Janeiro, RJ CEP: 22.270-010 

 

Informações e esclarecimentos de dúvidas de interpretação deste Roteiro poderão ser 

obtidos por meio do endereço eletrônico http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp 

 

 

  

http://www.fia.rj.gov.br/editais.asp
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1ª PARTE 

O PROPONENTE 
 



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

 

1. PRIMEIRAPARTE: CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

1.1 IDENTIFICAÇÃO 

Nome (razão social do PROPONENTE): 

UF:  CNPJ: 

Endereço: 

Contato: Telefones: 

Responsáveis Legais 

Nome Completo Cargo CPF 

   

   

   

   

1.2 HISTÓRICO E DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Máximo de 20 linhas. Destacar a quanto tempo exerce as ações de proteção social especial de 

alta complexidade, na modalidade de Acolhimento Institucional. 

1.3 PÚBLICO ATENDIDO POR TIPO DE SERVIÇO E FAIXA DE IDADE 

Por ano, nos últimos três anos. A tabela a seguir é colocada título de exemplo. 

Crianças e Adolescentes com Deficiência 

Modalidade 

do Serviço 
Faixa Etária 

2014 2015 2016 

Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino 

Acolhimento 

Institucional 

 
      

 
      

 
      

 
      

Total 
      



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

 1.4 ÁREA DE ATUAÇÃO 

Área geográfica - indique o município e o bairro onde o PROPONENTE se situa e a pertinência de 

sua ação neste território. 

1.5 CARACTERIZAÇÃO DA GESTÃO 

Descreva a estrutura de gestão do PROPONENTE, assim como o sistema de informação e os 

mecanismos de avaliação utilizados. Diga se o PROPONENTE possui serviços de contabilidade 

auditoria externa, bem como qual o sistema utilizado, assim como seu nível de transparência 

(por exemplo: relatórios de monitoramento das atividades; relatórios orçamentários; relatórios 

financeiros; informações constantes no site, inclusive dos demonstrativos financeiros etc). 

Principais Instrumentos de Gestão 

Assinalar Sim Não 

Rede de Informática   

Acesso à Internet   

Sistemas de Gestão (discriminar)   

Informações constantes no site (inclusive dos demonstrativos 

financeiros) 

  

1.6 RECURSOS FÍSICOS 

a. Condição do Imóvel 

Cedido  

Alugado  

Comodato (anos)  

Cessão de Uso (anos)  

Usufruto  

Usucapião  

Próprio  
 

Descreva as condições do imóvel e sua adequação às ações desenvolvidas: metragem, estado de 

conservação; acessibilidade; salubridade; ventilação; iluminação; espaços adequados às ações 

desenvolvidas, entre outros. Em todos os casos deverá ser obrigatoriamente comprovada a 

condição jurídica do imóvel com os respectivos documentos. 



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

  

b. Transporte 

Transporte Modelo/Ano Quantidade 

Inexistente   

Alugado   

Próprio   

 

c. Principais Itens de Material Permanente (Equipamentos) 

Item Modelo/Ano de Aquisição Quantidade 

Computadores   

Impressoras   

Bebedouro   

Ar Condicionado   

Fogão   

Geladeira   

Freezer   

Mobiliários (especificar)   

Etc.   

 

 

 



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

  

1.7 RECURSOS HUMANOS 

Informe o número de profissionais envolvidos por atividade (inclusive administrativa), formação 

escolar e específica, vínculo empregatício (voluntariado, permanentes e temporários) e horas 

semanais dedicadas. 

Função na Entidade 

Formação Escolar 

e Formação 

Específica 

Tempo de 

Experiência 

na Função 

 

 

Natureza do 

Vínculo 

Empregatício 

 

Horas 

Semanais 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

1.8 PARCERIAS COM OUTRAS INSTITUIÇÕES 

Indicar as principais articulações estabelecidas: municípios; secretarias municipais, estaduais ou 

federais; fundações públicas ou privadas; instituições não governamentais; bancos e órgãos 

financiadores; órgãos de classe; empresas, entre outros;  

Indicar, ainda, a natureza de cada relação (financeira, gerencial, cooperação técnica, 

mantenedora etc.). 

Demonstrar como o PROPONENTE se relaciona com a rede local de serviços públicos 

socioassistenciais a pessoas com deficiência (CRAS; CREAS; Conselhos Tutelares: Redes de Saúde 

e Educação, entre outras). 

Demonstrar como o PROPONENTE se relaciona com outras instituições públicas ou privadas, 

além das antes citadas, que incorporem benefícios às ações desenvolvidas. 

  



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

 1.9 RELAÇÃO DOS PRINCIPAIS PROJETOS EM ANDAMENTO E/OU NEGOCIAÇÃO 

Projeto Valor Total 

(R$) 

Origem dos Recursos Situação* 

    

    

    

    

    

    

(*) em andamento, informar data de conclusão. 

em negociação, informar datas de início e de previsão de conclusão da negociação. 

1.10 DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS DO PROPONENTE 

1.10.1 - Balanço Patrimonial    (em reais) 

Detalhamento 2014 2015 2016 

1 - ATIVO    

1.1- Circulante (AC)    

1.2 - Realizável     

1.3 - Permanente    

2 - PASSIVO     

2.1 - Circulante (PC)    

2.2 - Exigível (ELP)    

2.3 - Patrimônio Líquido (PL)    

 

 



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

 1.10.2 - Indicadores Financeiros1 

Exercício 2014               (valores em reais) 

Índice de Endividamento Total = 
PC + ELP 

= 
 

=  
PL  

 

Exercício 2014               (valores em reais) 

Índice de Liquidez Corrente = 
AC 

= 
 

=  
PC  

 

1.10.3 - Composição das Principais Receitas e Despesas (em reais) 

Detalhamento 2014 2015 2016 

1 -RECEITAS TOTAIS    

1.1 - Própria    

1.2 - Convênios    

1.3 - Patrocínios     

1.4 - Outras    

2- DESPESAS TOTAIS    

2.1 - Pessoal e Encargos Sociais    

2.2 - Custeio Operacional    

2.3 - Investimentos    

2.4 - Outras    

3- DÉFICIT OU SUPERÁVIT    
 

Informar se os demonstrativos sofrem auditoria interna e/ou externa (nome do auditor) e anexar 

os demonstrativos econômico-financeiros do último exercício (2016). 

                                                   
1As informações acima deverão ser comprovadas por meio da apresentação do Balanço Financeiro e 

Patrimonial do último exercício fiscal (2016), devidamente assinado por profissional da área de 

Contabilidade registrado no CRC. 



 

 

1ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROPONENTE 

 
 

1.11 SITUAÇÃO DE SUSTENTABILIDADE DO PROPONENTE 

Descrição da situação atual das fontes garantidoras do funcionamento; estratégia para 

manutenção e melhoria das ações desenvolvidas ou para expansão; alternativas de captação de 

recursos, incluindo geração própria de receita, doações, pagamento por serviços prestados e 

outras. 

Composição das Principais Receitas e Despesas (em reais) 

Detalhamento 
2014 

(a) 

2015 

(b) 

2016 

(c) 

Média 

(a+b+c) / 

3 

1 - RECEITAS TOTAIS     

1.1 - Própria     

2 - DESPESAS TOTAIS     

(RECEITAPRÓPRIADIVIDIDA 

PORDESPESAS TOTAIS) VEZES 100 
% % % % 

 

 



 

 

2ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROJETO 
 
 

  

2ª PARTE 

CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES 

DO PROJETO 
 



 

 

2ª PARTE CARACTERÍSTICAS E 

INFORMAÇÕES DO PROJETO 
 
 

2 - SEGUNDA PARTE: CARACTERÍSTICAS E INFORMAÇÕES DO PROJETO 

2.1 JUSTIFICATIVA 

Justificativa contendo a caracterização dos interesses recíprocos; a relação entre a Proposta de 

Projeto apresentada e os objetivos e diretrizes especificados no Anexo V do Edital FIA/RJ n.º 

003/2017. 

Máximo de 20 linhas. 

2.2 OBJETIVOGERAL DO PROGRAMA 

O Objetivo Geral é o que focaliza e sintetiza o que se pretende alcançar com ações do Projeto. 

Deve indicar o público alvo, o resultado quantitativo e qualitativo de forma clara e sucinta.. 

Objetivo Geral do Programa 

Cogestão dos serviços de proteção social especial de alta complexidade do ABRIGO CICAPD 

PARM, ofertados até 35 (trinta e cinco) crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, do sexo 

masculino, com deficiências diversas, e situação de vulnerabilidade social pela ausência de 

referências familiares e em situação de acolhimento institucional, em consonância com o 

previsto na Resolução CNAS n.º 109, de 11.11.2009 - Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, fazendo, pois parte das atividades finalísticas desta Secretaria e de acordo 

com o disposto no Anexo V do Edital FIA/RJ nº 003/2017. 

 

2.3 OBJETIVOSESPECÍFICOS 

Os Objetivos Específicos são aqueles relacionados aos diversos elementos que se pretende 

trabalhar e cujas transformações contribuirão para a alteração global da situação enfrentada. 

Estão necessariamente articulados ao Objetivo Geral.  

Preencha o quadro abaixo, listando no máximo três Objetivos Específicos do Projeto por ordem 

de importância (hierarquização); os resultados qualitativos e quantitativos que se espera 

alcançar com cada um (mensuração); as ações que serão implementadas para consecução dos 

objetivos, e os períodos de realização dessas ações (cronologia). 

Exemplo: o quadro a seguir apresenta, para cada Programa, Objetivo Específico, Ações, 

Resultados Esperados e Período, apenas a título de exemplo, sem pretensões de ser exaustivo.  
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Construa a tabela do Projeto a partir do Objetivo Geral. 

Enunciado do 
Objetivo 

Específico 
Ações 

Resultados Esperados 

Período 
Qualitativos Quantitativos 

P
e
s
s
o

a
 c

o
m

 D
e
fi
c
iê

n
c
ia

 

- promover a 
proteção 

social 
especial a 

pessoas com 
deficiência e 
em situação 

de risco 
social, na 

modalidade 
de 

Acolhimento 
Institucional. 

- oferecer tratamento 
especializado a pessoas 

com deficiência nas 
dependências do Abrigo; 

- encaminhar para 
atividades 

complementares à rotina 
escolar, quando o caso 

permitir; 
- oferecer atividades 

programadas de forma 
continuada, nos 5 dias 

úteis da semana, 
- buscar a participação da 

família; 
- organizar prontuários 

individuais, com registro 
de cada profissional 

envolvido. 

- reabilitação de 
pessoas com 

deficiência por 
meio de 

tratamento 
especializado; 

- integração social 
com participação 

da família; 
- 

acompanhamento 
escolar. 

 

- atendimento 
mensal de até 36 

pessoas com 
deficiência e em 
situação de risco 

social; 
- elaboração 
trimestral de 
relatório de 

acompanhamento 
do Programa, 
seguindo as 

orientações da 
FIA. 

Do mês 
01 ao 

mês 30 

 

2.4 PERFIL GEOGRÁFICO DO PROJETOE PERFIL DAS PESSOASATENDIDAS 

a) Perfil Geográfico 

O serviço de acolhimento institucional será executado no ABRIGO CICAPD PARM, localizado 

Praça Eneas de C astro - s/n -. Bairro: Barreto – Niterói,  Estado do Rio de Janeiro. 

 

b) Número e perfil das Pessoas Atendidas 

Constituem destinatários dos serviços a serem desenvolvidos, exclusivamente, a até 35 (trinta e 

cinco) crianças e adolescentes, do ABRIGO CICAPD PARM, do sexo masculino, na faixa etária de 

0 a 18 anos de idade, com deficiências diversas. 

Informe quantos atendimentos mensais, diretos e indiretos, o Projeto realizará. Entende-se por 

atendimento direto aqueles atendidos no local onde o Projeto se desenvolverá e por indiretos, as 

pessoas do convívio do atendido (pais, irmãos etc.). 
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2.5 FORMA DE ACESSO AOS SERVIÇOS 

A forma de acesso dos usuários aos serviços se dará pelo encaminhamento de crianças e 

adolescentes pelo sistema de garantia de direito.  

 
Não será permitida a cobrança de mensalidade ou de qualquer outra contrapartida financeira ou 

em forma de prestação de serviço ou trabalho do público atendido direta ou indiretamente pelo 

Projeto. 

2.6 METODOLOGIA 

De acordo com o Anexo V do Edital FIA nº 003/2017, descreva “como será realizado” o Projeto:  

1) principais procedimentos;  

2) as técnicas e os instrumentos a serem empregados;  

3) o fluxo de atendimento descrevendo desde o acolhimento até o desligamento do público 

atendido pelo Programa;  

4) as principais funções da equipe técnica;  

5) descreva ainda a interação do Projeto com alguma Política Pública municipal, estadual ou 

federal. 

2.7 COMPOSIÇÃO DA EQUIPE TÉCNICA DO PROJETO 

 

Nome do Coordenador:  Digite aqui 

Formação do Coordenador: Digite aqui 

Tempo de Experiência do Coordenador: Digite aqui (em anos) 

 

Informe a composição da equipe técnica do Projeto em dois quadros onde, no primeiro, será 

informada a equipe técnica mínima, de acordo com o descrito nos itens 14 e 15 do Anexo V do 

Edital FIA/RJ nº 003/2017 e, no segundo quadro, deverá ser discriminada a equipe de apoio.  

O PROPONENTE deverá apresentar obrigatoriamente: 

 currículos resumidos dos profissionais (anexar ao final); 

 critérios para a seleção e recrutamento (anexar ao final); 

 cargo, função, formação e carga horária dos profissionais; e 

 forma de contratação. 

Observe que deverá ser colocado apenas os profissionais envolvidos no Projeto, que podem ser 

diferentes dos listados no item 1.7 deste Roteiro. 
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Quadro 1 - Equipe Técnica Mínima 

Nome do 
Profissional 

Cargo no 
Projeto 

Função no 
Projeto 

Tempo de 
Experiência 
na Função 

Formação 
Profissional 

Carga 
Horária 

Forma de 
Contratação 

       

       

       

 

Quadro 2- Equipe de Apoio ao Projeto 

Nome do 
Profissional 

Cargo no 
Projeto 

Função no 
Projeto 

Tempo de 
Experiência 
na Função 

 
Formação 

Profissional 
 

Carga 
Horária 

 
Forma de 

Contratação 
 

       

       

       

 

2.8 AVALIAÇÃO DO PROJETO 

Um Projeto deve ser avaliado quanto à sua eficácia, eficiência e efetividade. 

Eficácia: mede a relação entre os resultados obtidos e os objetivos pretendidos, ou seja, ser 

eficaz é conseguir atingir um dado. 

Eficiência: refere-se à relação entre os resultados obtidos e os recursos empregados. 

Efetividade: é a capacidade de produzir um efeito. Esta modalidade de avaliação refere-se à 

permanência ou sustentabilidade no tempo das transformações decorrentes das ações 

implementadas, ou seja, à sua efetividade.  

A partir dos objetivos propostos elenque os indicadores para medir a eficácia, eficiência e 

efetividade de seu Projeto. Observe que os indicadores deverão ser possíveis de serem medidos 

e demonstrarem os resultados de seu Projeto.  

2.9 ESPECIFICAÇÃO DAS PARCERIAS E OUTRAS FONTES DE FINANCIAMENTO 

Informe se o Projeto prevê a participação de outras instituições e de outras fontes de 

financiamento. 

Atenção: descreva as parcerias exclusivas deste Projeto e não as do PROPONENTE, que já foram 

informadas no item 1.8 deste Roteiro. Serão aceitos Projetos sem parcerias além da FIA/RJ, 

entretanto Projetos que contam com recursos financeiros de outros parceiros serão pontuados 

positivamente, conforme prevê o Anexo IV do Edital FIA/RJ nº 003/2017. 
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2.10 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO  

Preencha o quadro do Cronograma de Execução das Ações de forma coerente com as necessidades que estarão refletidas em seu 

orçamento. Observe que, muitas vezes, o primeiro mês será para organizar e preparar suas atividades. 

O Cronograma de Execução deve levar em conta as metas a serem atingidas e as etapas de execução, dentro dos prazos programados.  

A seguir um exemplo de Cronograma de Execução das Ações: 

Projeto ABC - Cronograma de Execução das Ações – Exemplo: 

Objetivos 
Específicos 

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 

 
1. promover a 

proteção social 
especial a 

pessoas com 
deficiência e em 
situação de risco 

social, na 
modalidade de 
Acolhimento 
Institucional 

1.1- x            

1.2-  x x           

1.3-   x      x x    

1.4- x x     x x     

1.5-   x x x x x x x x x x 

2.  2.1-             
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2.11 ORÇAMENTO GERAL DO PROJETO 

O PROPONENTE deverá enviar em anexo o orçamento discriminado do total do Projeto, 

indicando os recursos dos outros parceiros, se houver 

Orçamento Geral do Projeto - Exemplo 

 

Os recursos, enquanto não empregados em sua finalidade, serão aplicados no mercado 

financeiro e os rendimentos apurados serão obrigatoriamente computados a crédito do TERMO 

DE COLABORAÇÃO e aplicados, com a prévia autorização da FIA/RJ, exclusivamente no objeto da 

sua finalidade, devendo constar de demonstrativo específico que integrará as prestações de 

contas. 

A contrapartida em bem e serviços, a ser aportada pelo PROPONENTE, bem como os recursos a 

serem aportados no Projeto pela FIA/RJ, serão realizados de acordo com o Cronograma de 

Desembolso constante do ANEXO I - PLANO DE TRABALHO, devidamente aprovado, e estes 

repasses terão relação direta com a disponibilidade orçamentária da FIA/RJ.  

O PROPONENTE deverá comprovar que os recursos de bens e serviços economicamente 

mensuráveis referentes à contrapartida proposta estão devidamente assegurados, por meio de 

declaração constante no ANEXO III - DECLARAÇÃO SOBRE BENS OU SERVIÇOS REFERENTES À 

CONTRAPARTIDA. 

A realização dos repasses financeiros e os procedimentos para a realização das despesas 

somente poderão ter início após a assinatura do instrumento de TERMO DE COLABORAÇÃO e a 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, sendo glosadas as 

despesas realizadas em data anterior ou posterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, 

salvo a hipótese do artigo 14, inciso V, parte final, do Decreto nº 44.879, de 2014. 

Poderão ser previstas na Proposta de Trabalho despesas administrativas e de pessoal, com 

recursos transferidos pela FIA/RJ, na seguinte forma: 

1. as despesas administrativas realizadas com recursos da FIA/RJ não poderão ultrapassar o 

limite de 10% (dez por cento), desde que: 

a)  estejam previstas no Programa de Trabalho; 

FIA/RJ Valor (R$) 

Contrapartida em bens e serviços do 

PROPONENTE (mínimo de 10%) 
Valor (R$) 

Outras Fontes de Financiamento 

(discriminar) 
Valor (R$) 

Orçamento Geral do Projeto Valor (R$) 
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b) sejam necessárias e proporcionais ao cumprimento do objeto. 

 

2. são consideradas despesas administrativas aquelas realizadas com internet, transporte, 

aluguel, telefone, luz, água e outras similares. 

3. quando a despesa administrativa for paga com recursos do TERMO DE COLABORAÇÃO e 

de outras fontes, o PROPONENTE deverá apresentar na sua Proposta de Trabalho a 

memória de cálculo do rateio da despesa, sendo vedada a duplicidade ou a sobreposição 

de fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa. 

4. podem ser realizadas despesas de pessoal com recursos da FIA/RJ relativas à 

remuneração da equipe dimensionada no Programa de Trabalho, podendo contemplar 

tributos, FGTS, férias e décimo terceiro salário proporcionais, verbas rescisórias e demais 

encargos sociais, desde que tais valores: 

a) correspondam às atividades previstas e aprovadas no Programa de Trabalho; 

b) correspondam à qualificação técnica para a execução da função a ser 

desempenhada; 

c) sejam compatíveis com o valor de mercado da região onde atua o PROPONENTE; 

d) observem, em seu valor bruto e individual, os valores estabelecidos na Lei n.º 6983, 

de 31.03.2015, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, para as respectivas 

categorias profissionais e 

e) sejam proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado ao Projeto. 

5. a despesa com a equipe observará as diretrizes dispostas no Anexo V. 

6. é vedada a realização de despesa ou a previsão na Proposta de Trabalho:  

a) com finalidade diversa da estabelecida no Plano de Trabalho, ainda que em caráter 

de emergência; 

b) a título de taxa ou comissão de administração, de gerência ou similar, tampouco 

qualquer espécie de remuneração ou gratificação a servidores que pertençam aos 

quadros da Administração Pública por qualquer serviço vinculado ao objeto do 

TERMO DE COLABORAÇÃO a ser firmado;  

c) relativa a pagamento de gratificação, consultoria, assistência técnica ou qualquer 

espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos quadros da 

entidade beneficiária e de órgãos ou de entidades das Administrações Públicas 

Federal, Estaduais, Municipais ou do Distrito Federal; 

d) em data anterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, quando então serão 

glosadas;  

e) em data posterior à vigência do TERMO DE COLABORAÇÃO, salvo quando o fato 

gerador tenha ocorrido durante a vigência do instrumento, mediante autorização 

prévia;  

f) com taxas bancárias, multas, juros ou atualização monetária, inclusive referentes a 

pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses 

constantes de legislação específica;  

g) com publicidade, salvo as que atendam cumulativamente às seguintes exigências:  

g.1) sejam de caráter educativo, informativo ou de orientação social; 

g.2) das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos; 

g.3) que constem claramente no Plano de Trabalho e 
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g.4) que tenham caráter acessório ao objeto principal do TERMO DE 

COLABORAÇÃO. 
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2.12CRONOGRAMASDE DESEMBOLSO DO PROJETO 
 

Observações importantes: 

 

 Não será permitida a cobrança de taxa administrativa; 

 Os encargos trabalhistas deverão constar como item de orçamento; 

 O orçamento deve estar totalmente alinhado às despesas necessárias para a 

implementação do Projeto e ao cronograma de desembolso dos recursos financeiro se 

deve discriminar o repasse a ser realizado pela FIA/RJ, bem como a contrapartida em bens 

e serviços economicamente mensuráveis, de no mínimo 10% (dez por cento), 

especificando o valor de cada parcela e o montante total de recursos; 

 Indicar qual a “Fonte” de recursos prevista para cada rubrica – FIA/RJ; CP ou RT – onde CP 

significa Contrapartida do Proponente e RT significa Recursos de Terceiros (discriminar). 

 

A seguir são apresentados alguns exemplos de itens que podem integrar o orçamento. 
 

Cronograma de Desembolso do Projeto– Exemplo (Valores em Reais) 

Despesas Mês 

01 

Mês  

02 

Mês  

03 

Mês  

.. 

Mês 

29 

Mês 

30 
Total Fonte 

1. Despesas Administrativas (no máximo 10% do Total do Projeto)   

1.1 Aluguel de Imóvel         

1.2 Energia Elétrica          

1.3 Conta de Água/Gás         

1.4 Conta de Telefone/Internet         

1.5 IPTU         

1.6 Transporte (sem combustível)         

1.7 etc.         

Subtotal 1         

2. Material de Consumo     

2.1 Material de Escritório         

2.2Material de Higiene e Limpeza         

2.3 etc.         

Subtotal 2         

3. Despesas com Equipe Mínima de Profissionais    
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Despesas Mês 

01 

Mês  

02 

Mês  

03 

Mês  

.. 

Mês 

29 

Mês 

30 
Total Fonte 

3.1 Coordenador         

3.2 Profissional 1         

3.3 Profissional 2         

3.4etc         

Subtotal 3         

4. Despesas com Pessoal de Apoio ao Projeto       

4.1 Discriminar          

Subtotal 4         

5. Encargos Totais sobre Pessoal       

5.1 Décimo Terceiro         

5.2 Férias         

5.3 Previdência Social         

5.4 FGTS         

5.5 Verbas Rescisórias         

Subtotal 5         

6. Outras (discriminar)         

6.1          

Subtotal 6         

Despesas Totais do Projeto         

Recursos da FIA/RJ        FIA/RJ 

Contrapartida em bens e serviços do 

PROPONENTE (mínimo 10%) 
       CP 

Recursos de Terceiros (discriminar)        RT 

Total das Fontes de Recursos        
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ANEXO VII 
 

Documentos Necessários à Qualificação/Habilitação Jurídico‐Fiscal, Financeira e Técnica do 
PROPONENTE 

 

 
A  presente  documentação  destina‐se  a  seleção  pública  de  Entidade  de  Assistência  Social, 
regularmente constituída, dotada de personalidade jurídica de direito privado e sem fins econômicos 
ou  lucrativos, com vista à celebração de CONVÊNIO destinado a cogestão dos serviços de proteção 
social  especial  de  alta  complexidade  do ABRIGO  CICAPD  PARM,  ofertados  até  35  (trinta  e  cinco) 
crianças e adolescentes, de 0 a 18 anos, do sexo masculino, com deficiências diversas, e situação de 
vulnerabilidade  social  pela  ausência  de  referências  familiares  e  em  situação  de  acolhimento 
institucional em consonância com o previsto na Resolução CNAS n.° 109, de 11.11.2009 – Tipificação 
Nacional  de  Serviços  Socioassistenciais,  fazendo,  pois  parte  das  atividades  finalísticas  desta  
Secretaria, nas condições devidamente caracterizadas e especificadas no Edital FIA/RJ n.° 003/2017. 
 
 

HABILITAÇÃO JURÍDICA DO PROPONENTE 
 
1. Ato  Constitutivo  ou  Estatuto  Social  vigente,  devidamente  registrado,  acompanhado  de  suas 

posteriores alterações ou da consolidação respectiva, se houver;  
(artigo 14, inciso I, alínea “a”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 

 
2. Ata(s)  da(s)  Assembleia(eias)  aprovando  as  alterações  estatutárias,  caso  tenham  ocorrido, 

devidamente registrada no órgão próprio; 
(artigo 14, inciso I, alínea “a”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 

 
3. Ata  da  Assembleia  que  elegeu  o  Corpo  Dirigente  vigente,  devidamente  registrada  no  Cartório 

competente, acompanhada de  instrumento de procuração com firma reconhecida assinada pelo 
dirigente máximo, quando for o caso; e 
(artigo 12, inciso I, alínea “c”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 

 
4. Alvará de Licença para Estabelecimento e Funcionamento Regular do PROPONENTE. 

(artigo 12, inciso I, alínea “d”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 

 

DOCUMENTOS PESSOAIS DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO PROPONENTE 
1. Carteira de Identidade (RG) do Representante Legal do PROPONENTE; 

2. CPF ‐ Cadastro de Pessoa Física do Representante Legal do PROPONENTE; e 

3. Comprovante de Endereço da Residência do Representante Legal do PROPONENTE. 

(artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
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REGULARIDADE ECONÔMICO‐FINANCEIRA DO PROPONENTE 
1. Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida pelos Distribuidores Cíveis**; 

2.  Certidão  Negativa  de  Execução  Patrimonial,  expedida  pelos  Distribuidores  de  Protestos  de 

Títulos**; 

3. Certidão Negativa de Execução Patrimonial, expedida pelos Distribuidores de Fazenda Pública**; 

4.  Certidão  de  Feitos  Trabalhistas  emitida  pelo  Poder  Judiciário  Federal  ‐  Justiça  do  Trabalho  ‐ 

Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região ‐ Coordenadoria de Feitos de 1° Instância ‐ CFEI‐1**; 

5.  Certidão  de  Feitos  Trabalhistas  emitida  pelo  Poder  Judiciário  Federal  ‐  Justiça  do  Trabalho  ‐ 

Tribunal Regional do Trabalho da 1° Região ‐ Coordenadoria de Feitos de 2° Instância ‐ CFEI‐2**; 

**  Em  se  tratando  de  Certidão  Positiva,  o  PROPONENTE  deverá  apresentar  o montante  total  das 

execuções em curso, acompanhada de declaração de que as ações ajuizadas contra si não ostentam 

aptidão  para  comprometer  a  integridade  de  seu  patrimônio,  a  execução  de  suas  atividades 

ordinárias, tampouco a regular aplicação dos recursos transferidos por meio do CONVÊNIO no objeto 

pactuado, na forma do Anexo X; 

(artigo 14, inciso I, alínea “b”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 

6.  Certidão Negativa  ou Positiva  com Efeito  de Negativa  de Débitos  Trabalhistas  ‐  CNDT,  expedida 

gratuitamente e eletronicamente, de acordo com a Lei n.° 12.440, de 07.07.2011; 

(artigo 14, inciso I, alínea “g”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 

7. Balanço Patrimonial do último exercício, devidamente assinado por Contabilista registrado no CRC; 

8.  Demonstrações  Financeiras  do  PROPONENTE,  devidamente  publicadas  e  referentes  ao  último 

exercício fiscal; 

9. Declaração de adimplência, assinada pelo Representante Legal do PROPONENTE, informando que, 

nos termos do artigo 10, inciso I, da Resolução Casa Civil n.o 350, de 17.07.2014, inexiste situação de 

mora  ou  inadimplência  com  o  Tesouro  ou  qualquer  órgão  ou  Entidade  da  Administração  Pública 

Federal, Estadual ou Municipal, direta ou indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos 

de dotações consignadas nos orçamentos, na forma do plano de trabalho e do respectivo CONVÊNIO, 

conforme Anexo VIII; e 

10. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, atestando que inexiste inscrição nos bancos 

de  dados  públicos  ou  privados  de  proteção  ao  crédito,  em  nome  do  PROPONENTE,  na  forma  do 

Anexo XII. 
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REGULARIDADE FISCAL DO PROPONENTE 
 
1. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ‐ CNPJ; 
(artigo 12, inciso I, alínea “f”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
2.  Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuinte  municipal  ou  estadual,  se  houver,  relativo  ao 
domicílio ou sede do PROPONENTE, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
do CONVÊNIO que se pretende celebrar; 
(artigo 12, inciso I, alínea “e”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
3.  Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeitos  de  Negativa  de  Débitos  relativos  às 
Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil 
(RFB), acompanhada do Certificado de Autenticidade; 
(artigo 14, inciso I, alínea “c” e “f”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
4.  Certidão Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeito  de Negativa  do  Imposto  sobre  Circulação  de 
Mercadorias  e  Serviços  ‐  ICMS,  expedida  pela  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  ‐  SEFAZ  ou  órgão 
equivalente ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o PROPONENTE, pelo respectivo objeto, 
está isento de Inscrição Estadual, acompanhada do Certificado de Autenticidade; 
(artigo 14, inciso I, alínea “d”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
5. Certidão Negativa de Débitos em Dívida Ativa, expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se 
for  o  caso,  certidão  comprobatória  de  que  o  PROPONENTE,  pelo  respectivo  objeto,  está  isenta  de 
Inscrição Estadual; 
(artigo 14, inciso I, alínea “d”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
6.  Certidão  Negativa  ou  Certidão  Positiva  com  Efeito  de  Negativa  do  ISS  do  domicilio  ou  sede  do 
PROPONENTE, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda; 
(artigo 14, inciso I, alínea “e”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
7. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa do  IPTU do domicilio ou sede do 
PROPONENTE, expedida pela Secretaria Municipal de Fazenda; 
(artigo 14, inciso I, alínea “e”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
8. Certidão Negativa ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa de demais tributos municipais do 
domicílio ou sede do PROPONENTE; 
(artigo 14, inciso I, alínea “e”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
9.  Certidão  de  Regularidade  da  Divida  Ativa  do Município  do  domicílio  ou  sede  do  PROPONENTE, 
acompanhada do Certificado de Autenticidade; 
(artigo 14, inciso I, alínea “e”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
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10. Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço ‐ FGTS ‐ CRF, expedido 
pela  Caixa  Econômica  Federal  ‐  CEF,  acompanhado  do  Certificado  de  Autenticidade  (Histórico  do 
Empregador); e  
(artigo 14, inciso I, alínea “h”, da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014) 
 
11. Declaração de Regularidade, emitida pela Superintendência de Captação de Recursos – SUCAR e 
Coordenação  de  Convênios,  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda  ‐  SEFAZ,  demonstrando  que  o 
PROPONENTE se encontra regular no Sistema Integrado de Administração Financeira para Estados e 
Municípios  ‐  SIAFEM/RJ  quanto  à  prestação  de  contas  de  recursos  estaduais  recebidos 
anteriormente, em atendimento ao Decreto n.° 33.502/2003, e a Portaria CGE n.° 170/2013. 
(artigo 14, inciso I, alínea “i”, da Resolução Casa Civil n .o 350, de 17.07.2014) 
 
 
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO PROPONENTE 
 
1. Certificado ou Comprovante de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos fornecido pelo Conselho 
Nacional de Assistência Social ‐ CNAS se houver; 

 
2.  Certificado  ou  Comprovante  de  Registro  no  Conselho  Municipal  de  Assistência  Social  ‐  CMAS, 
acompanhado da declaração de regularidade anual ‐ exercício de 2015; e 
 
3. Certificado ou Título de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal se houver. 
 
 
DECLARAÇÕES/ATESTADOS 
 
1.  Declaração  do  Representante  Legal  do  PROPONENTE  informando  que  conhece  e  aceita  o  teor 
integral,  de  todos  os  termos  e  anexos  do  Edital  FIA/RJ  n.o  003/2017,  que  dispõe  sobre  “SELEÇÃO 
PÚBLICA  DE  ENTIDADE  DE  ASSISTÊNCIA  SOCIAL,  REGULARMENTE  CONSTITUÍDA,  DOTADA  DE 
PERSONALIDADE  JURÍDICA DE DIREITO  PRIVADO  E  SEM  FINS  ECONÔMICOS OU  LUCRATIVOS,  COM 
VISTA À CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DESTINADO A COGESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO ABRIGO CICAPD PARM, OFERTADOS ATÉ 35 (TRINTA E CINCO) 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DE 0 A 18 ANOS, DO SEXO MASCULINO, COM DEFICIÊNCIAS DIVERSAS, E 
SITUAÇÃO  DE  VULNERABILIDADE  SOCIAL  PELA  AUSÊNCIA  DE  REFERÊNCIAS  FAMILIARES  E  EM 
SITUAÇÃO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL EM CONSONÂNCIA COM O PREVISTO NA RESOLUÇÃO 
CNAS N.o 109, DE 11.11.2009 ‐ TIPIFICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, FAZENDO, 
POIS PARTE DAS ATIVIDADES FINALÍSTICAS DESTA SECRETARIA”, na forma do ANEXO IX; 
 
 

2. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE informando, em conformidade com o artigo 

14, inciso I, alínea “b” da Resolução Casa Civil n.° 350, de 17.07.2014, que as ações ajuizadas contra si 

não  ostentam  aptidão  para  comprometer  a  integridade  de  seu  patrimônio,  a  execução  de  suas 
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atividades  ordinárias  tampouco  a  regular  aplicação  dos  recursos  oriundos  do  CONVÊNIO  a  ser 

celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/RJ, na forma do Anexo X; 
 

3. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE informando, em conformidade com o artigo 

9, §3° , do Decreto Estadual n.° 44.879, de 15.07.2014 e o artigo 10, inciso III, da Resolução Casa Civil 

n.°  350,  de  17.07.2014,  que  inexiste  qualquer  prática  de  nepotismo,  e  que  não  possui  em  seus 

quadros  diretivos,  dirigente  agente  político  do  Poder  Legislativo,  Executivo  e  Judiciário  ou  do 

Ministério  Público,  dirigente  de  órgão  ou  Entidade  da  Administração  Pública  de  qualquer  esfera 

governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral 

ou por afinidade, até o terceiro grau de parentesco, na forma do Anexo XI; 
 

4. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE informando, que inexiste inscrição, em nome 

do PROPONENTE,  nos  bancos  de dados públicos  ou  privados de proteção  ao  crédito,  na  forma do 

Anexo XII; 
 

5.  Declaração  do  Representante  Legal  do  PROPONENTE  informando,  em  conformidade  com  as 

vedações contidas no artigo 14, inciso I, do Decreto Estadual n.o 44.879, de 15.07.2014, alterado pelo 

Decreto Estadual n.o 45.040, de 17.11.2014, que não haverá realização de despesas a título de taxas 

e/ou comissões de administração, gerência ou similares, tampouco qualquer espécie de remuneração 

ou  gratificação  a  servidores  que  pertençam  aos  quadros  da  administração  pública  por  qualquer 

serviço vinculado ao objeto do CONVÊNIO que venha ser celebrado com a Fundação para a Infância e 

Adolescência – FIA/RJ, na forma do Anexo XIII; 
 

6.  Declaração  do  Representante  Legal  do  PROPONENTE,  informando,  em  conformidade  com  as 

vedações contidas no artigo 27, inciso V, da Lei n.o 8.666, de 21.06.1993, acrescido pela Lei n.° 9.854, 

de  27.10.1999,  que  não  emprega  menor  de  18  (dezoito)  anos  em  trabalho  noturno,  perigoso  ou 

insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos), na forma do Anexo XIV; 

 

7. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, em conformidade com as vedações contidas 

no artigo 10, inciso VI, da Resolução Casa Civil n.o 350, de 17.07.2014, atestando que o PROPONENTE 

não está impedido de receber auxílios e/ou subvenções estaduais em virtude de decisão do Tribunal 

de Contas do Estado, na forma do Anexo XV; 

 

8. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, atestando que o PROPONENTE não possui 

qualquer tipo de parceria, com instituições públicas e particulares, que objetive arcar com as mesmas 

despesas  previstas  no  CONVÊNIO  que  se  pretender  celebrar  com  a  Fundação  para  a  Infância  e 

Adolescência – FIA/RJ, na forma do Anexo XVI; 

9. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, em conformidade as vedações contidas no 

artigo  14,  inciso  VII,  do  Decreto  Estadual  n.°  44.879,  de  15.07.2014,  que  não  serão  realizadas 

despesas  com  publicidade  com  recursos  do  CONVÊNIO  que  venha  ser  celebrado  com  a  Fundação 

para  a  Infância  e  Adolescência  –  FIA/RJ,  na  forma  do  Anexo  XVII,  salvo  as  que  atendam 
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cumulativamente  às  seguintes  exigências:  (a)  sejam  de  caráter  educativo,  informativo  ou  de 

orientação  social;  (b)  das  quais  não  constem  nomes,  símbolos  ou  imagens  que  caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou de servidores públicos; (c) que constem claramente no plano de 

trabalho; e (d) que tenham caráter acessório ao objeto principal do CONVÊNIO; 

 

10. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, em conformidade as vedações contidas no 

artigo  14,  inciso  II,  do  Decreto  Estadual  n.°  44.879,  de  15.07.2014,  que  não  será  realizado,  com 

recursos do CONVÊNIO que venha a ser celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência – 

FIA/RJ,  pagamento  de  gratificação,  consultoria,  assistência  técnica  ou  qualquer  espécie  de 

remuneração  adicional  a  servidor  que  pertença  aos  quadros  do  PROPONENTE  e  de  órgãos  ou  de 

Entidades  das  Administrações  públicas  federal,  Estaduais,  Municipais,  ou  do  Distrito  Federal,  na 

forma do Anexo XVIII; 

 

11.  Declaração  do  Representante  Legal  do  PROPONENTE,  em  conformidade  com  as  vedações 

contidas no artigo 12, inciso V, § 4o, do Decreto Estadual n.° 44.879, de 15.07.2014, que não poderão 

fazer  parte  da  equipe  do  PROPONENTE,  contratadas  com  recursos  do  CONVÊNIO  que  venha  a  ser 

celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/RJ, as pessoas naturais que tenham 

sido  condenadas  por  crime:  (I)  ‐  contra  a  administração  pública  ou  o  patrimônio  público;  (II)  ‐ 

eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; ou (III) ‐ de lavagem ou ocultação de 

bens, direitos e valores, na forma do Anexo XIX; 

 

12. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, em conformidade com o artigo 9°, § 1°, do 

Decreto Estadual n.° 44.879, de 15.07.2014, que apresentará no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da 

publicação do CONVÊNIO que venha ser celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência – 

FIA/RJ, regulamento a ser utilizado para a contratação de serviços, realização de obras ou aquisição 

de bens vinculados à execução do seu objeto, devendo o PROPONENTE, em toda contratação com 

terceiros, observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária, 

ainda, a realização de cotação prévia de preços no mercado antes da celebração do CONVÊNIO, junto 

a no mínimo 03 (três) fornecedores, na forma do Anexo XX; 

 

13. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, em conformidade com o artigo 12, inciso V, 

§  1°,  do  Decreto  Estadual  n.°  44.879,  de  15.07.2014,  que  observará,  na  seleção  e  contratação  da 

equipe  envolvida  na  execução  do  CONVÊNIO  que  venha  ser  celebrado  com  a  Fundação  para  a 

Infância e Adolescência – FIA/RJ, a realização de processo seletivo prévio, observadas a publicidade e 

a impessoalidade, na forma do Anexo XXI; 

 
14. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, que os prestadores de serviço pertencentes 

ao  quadro  de  pessoal  desta  PROPONENTE  não  são  agentes  públicos  de  poder  público  ou  do 

Ministério Público, dirigente de órgãos ou entidades da administração pública de qualquer esfera, na 

forma do Anexo XXII; 



 

 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
   FUNDAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA – FIA/RJ 

___________________________________________________________________________                  
Rua Voluntários da Pátria, 120 – Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22270‐010 

                                                                   Tels: (021) 2334.8030 / 80132	 	Página	90 
 

 

15.  Declaração  do  Representante  Legal  do  PROPONENTE,  em  conformidade  com  a  legislação,  que 

durante  o  prazo  de  execução  do  CONVÊNIO,  quaisquer  que  sejam  seu  valor  ou  objeto,  divulgará, 

obrigatoriamente,  com  atualização  periódica,  em  seu  sítio  na  rede  mundial  de  computadores 

(internet), ou, na falta deste, em sua sede, as seguintes informações e/ou documentos: (a) consulta 

ao extrato do CONVÊNIO que venha ser celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência – 

FIA/RJ,  contendo,  pelo menos  o  objeto,  a  finalidade  e  o  detalhamento  da  aplicação  dos  recursos, 

inclusive sua Prestação de Contas, bem como, comparativo específico das metas propostas com os 

resultados  alcançados,  demonstrando,  ainda,  os  indicadores  de  desempenho  de  qualidade, 

produtividade e social na forma da Lei Estadual n.° 5.981/2011, do artigo 23, do Decreto n.° 44.879, 

de  15.07.2014  e  artigo  6°,  inciso  XII,  da  Resolução  Casa  Civil  n.°  350/2014,  de  17.07.2014;  (b) 

demonstrativos das transferências realizadas pelo Governo do Estado com a respectiva Prestação de 

Contas  do  CONVÊNIO  que  venha  ser  celebrado  com  a  Fundação  para  a  Infância  e  Adolescência  – 

FIA/RJ  ‐  artigo  13,  inciso  II,  alínea  “v”,  do  Decreto  Estadual  n.°  44.879,  de  15.07.2014;  (c)  valores 

pagos, de maneira  individualizada,  a  título de  remuneração de  sua equipe de  trabalho vinculada à 

execução  do  objeto  do  CONVÊNIO  que  venha  ser  celebrado  com  a  Fundação  para  a  Infância  e 

Adolescência – FIA/RJ ‐ artigo 12, § 3°, do Decreto Estadual n.° 44.879, de 15.07.2014, na forma do 

Anexo XXIII; 

 

16. Declaração do Representante Legal do PROPONENTE, em conformidade com artigo 14, inciso VI, 

do Decreto Estadual n.° 44.879, de 15.07.2014, que não serão realizadas com recursos do CONVÊNIO 

que venha ser celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência – FIA/RJ, despesas com taxas 

bancárias,  multas,  juros  ou  atualização  monetária,  inclusive  referentes  a  pagamentos  ou 

recolhimentos  efetuados  fora  dos  prazos,  ressalvadas  as  hipóteses  constantes  na  legislação 

específica, na forma do Anexo XXIV; 

 

17. Comprovante do exercício nos últimos 3 (três) anos, pelo PROPONENTE, de atividades referentes 

à matéria objeto do CONVÊNIO que se pretende celebrar; e 

 

18. Atestado(s) comprobatório(s) de capacidade técnica e de desempenho anterior de atividade nas 

áreas de assistência social, expedido por pessoa  jurídica de direito público ou privado,  indicando o 

local, as condições da execução do ajuste se satisfatórias ou não e o período de vigência do contrato 

ou convênio ‐ mínimo de 3 (três) atestados. 

 
 



ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA     FIA/RJ 0

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, ________________________________, representante legal da entidade 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, 
situada à _____________________________________________________, no 
exercício da competência conferida pelos estatutos sociais, declaro que a referida Pessoa 
Jurídica não se encontra em situação de mora, inadimplência ou pendência junto a  
quaisquer órgãos ou entidades integrantes da administração pública, de todas as esferas 
federativas. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO IX – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO EDITAL            
FIA/RJ 003/12017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DE EDITAL 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente)  

 

Eu __________________________________________________, presidente da(o) 
______________________________________________, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 
__________________, declaro para os fins a quem possa interessar que conheço e 
aceito o teor integral de todos os termos e anexos do Edital FIA 003/2017 de 
chamamento público para seleção de entidade de assistência social, regularmente 
constituída, dotada de personalidade jurídica de direito privado e sem fins econômicos 
ou lucrativos, com vistas à celebração de termo de colaboração destinado a cogestão dos 
serviços de proteção social especial de alta complexidade do abrigo centro integrado de 
criança e adolescente portador de deficiência professor Almir Ribeiro Madeira 

 

Sendo o que se apresenta, subscrevo-me.  

(Local), _______________________ de 2017.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO X – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA            FIA/RJ 003/12017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO X 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA EXECUÇÃO 
PATRIMONIAL E JUSTIÇA DO TRABALHO 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

O(A) [NOME DO PROPONENTE], inscrito(a) no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica do Ministério da Fazenda sob o nº ______________/________-____, 
DECLARA, em conformidade com o art. 14, inciso I, alínea “b” da Resolução Casa 
Civil nº 350/2014, que as ações ajuizadas contra si não ostentam aptidão para 
comprometer a integridade de seu patrimônio, a execução de suas atividades ordinárias 
tampouco a regular aplicação dos recursos oriundos do convênio para o projeto [NOME 
DO PROJETO]. 

 (Local), _______________________ de 2017.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO   FIA/RJ 003/2017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 
(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 
declaro que nenhum dos dirigentes é agente político do poder ou do Ministério Público, 
tanto quanto dirigente de órgão ou entidade da administração pública, de qualquer 
esfera governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em 
linha reta colateral ou por afinidade, até o terceiro grau.   

 

(Local), _______________________ de 2017. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO  FIA/RJ 
003/2017  
 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA, sob as penas da lei, que inexiste 

inscrição, em nome da Entidade, nos bancos de dados públicos ou privados de proteção 

ao crédito. 

(Local), _________________ 2017. 

 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  



ANEXO XIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE TAXAS   FIA/RJ 003/2017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE PAGAMENTO DE 
TAXAS 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 
(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 
declaro que não haverá pagamento de taxas e/ou comissões de administração, gerência 
ou similares, tampouco qualquer espécie de remuneração ou gratificação de servidores 
que pertençam aos quadros da administração pública por qualquer serviço vinculado ao 
objeto do convênio a ser firmado. 

 

(Local), _______________________ de 2017. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XIV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR   FIA/RJ 003/2017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 
(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 
declaro que não empregamos menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis anos). 

 

(Local), _______________________ de 2017. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO 
FIA/RJ 003/12017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO PARA 

RECEBIMENTO DE RECURSOS 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA em conformidade com as vedações 

contidas no artigo 10, inciso VI, da Resolução Casa Civil n.º 350, de 17.07.2014, que 

a Entidade não está impedida de receber auxílios e/ou subvenções estaduais em virtude 

de decisão do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ. 

 

(Local), _________________ 2017 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  

 



ANEXO XVI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARCERIAS COM A MESMA 
FINALIDADE DO TERMO DE COLABORAÇÃO    FIA/RJ 003/2017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XVI 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PARCERIAS COM A MESMA 
FINALIDADE DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 
(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 
declaro que a entidade não possui qualquer tipo de parceria com instituições públicas e 
particulares, que objetive arcar com as mesmas despesas previstas no Convênio que se 
pretende celebrar. 

(Local), _______________________ de 2017. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XVII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ PAGAMENTO 
COM DESPESAS DE PUBLICIDADE     FIA/RJ 003/2017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XVII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE DESPESAS COM 
PUBLICIDADE 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 
(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 
declaro que não serão realizadas despesas com publicidade com recursos do convênio 
celebrado com a Fundação para a Infância e Adolescência. (Local), 
_______________________ de 2017. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XVIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ PAGAMENTO 
DE GRATIFICAÇÕES     FIA/RJ 003/2017  

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XVIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ PAGAMENTO DE 
GRATIFICAÇÕES 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 
(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 
declaro que não será realizado pagamento de gratificação, consultoria, assistência 
técnica ou qualquer espécie de remuneração adicional a servidor que pertença aos 
quadros de entidade beneficiária e de órgãos ou entidade das administrações públicas 
federal, estadual e municipais. 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XIX – DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PODERÃO SER CONTRATADAS 
PESSOAS CONDENADAS     FIA/RJ 003/2017  

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XIX 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO PODERÃO SER 
CONTRATADAS PESSOAS CONDENADAS 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, ________________________________, representante legal da entidade 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, 
situada à _____________________________________________________, no 
exercício da competência DECLARA em conformidade com as vedações contidas no 
artigo 12, V, §4º do Decreto Estadual nº 44879, de 15, de julho de 2014, que não 
poderão fazer parte da equipe da entidade, contratadas com recurso da parceria, que 
venha a ser celebrada com a Fundação para a Infância e Adolescência as pessoas 
naturais que tenham sido condenadas por crime: 

I- Contra a Administração Pública ou Patrimônio Público; 
II- Eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade; 
III‐ De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XX – DECLARAÇÃO SOBRE REGULAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE 
TERCEIROS     FIA/RJ 003/2017  

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XX 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE REGULAMENTO PARA 
CONTRATAÇÃO COM TERCEIROS 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, ________________________________, representante legal da entidade 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, 
situada à _____________________________________________________, no 
exercício da competência DECLARA em conformidade com o artigo 9, §1º, do Decreto 
Estadual 44879, de 7 de julho de 2014, que apresentará no prazo de 30 (trinta) dias a 
contar da publicação da parceria, que venha a ser celebrada com as Fundação para a 
Infância e Adolescência – FIA, regulamento a ser utilizado para contratação de serviços 
e realização de obras ou aquisição de bens vinculados à execução do seu objeto, 
devendo a entidade em toda a contratação com terceiros, observar os princípios da 
impessoalidade, moralidade e economicidade, sendo necessária ainda a realização de 
cotação prévia de preços no mercado junto à no mínimo 3(três) fornecedores. 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XXI – DECLARAÇÃO SOBRE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO DA EQUIPE 
ENVOLVIDA NA EXECUÇÃO DA PARCERIA    FIA/RJ 003/2017  

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XXI 

MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE SELEÇÃO DE EQUIPE ENVOLVIDA 
NA PARCERIA 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, ________________________________, representante legal da entidade 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, 
situada à _____________________________________________________, no 
exercício da competência DECLARA em conformidade do artigo 12, V, do Decreto 
44879 de 15, de julho de 2014, que observará na seleção e contratação da equipe 
envolvida na execução da parceria que venha a ser celebrada com a Fundação para a 
Infância e Adolescência – FIA, a realização de processo seletivo prévio observadas a 
publicidade e a impessoalidade. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XXII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRATAÇÃO 
DE PRESTADORES DE SERVIÇO QUE PERTENÇAM È ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA     FIA/RJ 0

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XXII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO HAVERÁ CONTRAÇÃO DE 
PRESTADORES DE SERVIÇOS QUE PERTENÇAM À ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, (nome do representante legal), (profissão), (estado Civil), RG nº___________, 

(Órgão Expedidor), CPF nº ___________, residente e domiciliado (endereço completo), 

declaro que os prestadores de serviço pertencentes ao quadro de pessoal desta entidade 

não são agentes públicos de poder público ou do Ministério Público, dirigente de órgãos 

ou entidades da administração pública de qualquer esfera governamental.  

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XXIII – DECLARAÇÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA POR PARTE DA 
ENTIDADE – LEI ESTADUAL Nº 5871/2011     FIA/RJ 003/2017  

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XXIII 

DECLARAÇÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA POR PARTE DA ENTIDADE – 
LEI ESTADUAL Nº 5871/2011   

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, ________________________________, representante legal da entidade 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, 
situada à _____________________________________________________, no 
exercício da competência DECLARA em conformidade a legislação que durante o 
prazo de execução da parceria que venha a ser celebrada com a Fundação para Infância 
e Adolescência – FIA, quaisquer que sejam o seu valor e seu objeto, divulgará, 
obrigatoriamente, atualização trimestral em sítio na rede mundial de computadores 
(internet), ou na falta deste, em sua sede, as seguintes informações e/ou documentos: 

a) Consulta ao extrato da parceria que venha a ser celebrada com a Fundação para a 
Infância e Adolescente – FIA, contendo, pelo menos o objeto, a finalidade e o 
detalhamento das aplicações dos recursos, inclusive sua prestação de contas, 
bem como comparativo específico das metas propostas com os resultados 
alcançados, demonstrando, ainda, os indicadores de desempenho de qualidade, 
produtividade e social, na forma da lei estadual nº 5971/2011 
(artigo 23 do Decreto Estadual 44879, de 15 de julho de 2014 e artigo 6º, XII da 
Resolução Casa Civil nº 350/2014); 

b)  Demonstrativo das transferências realizadas pelo governo do estado com a 
respectiva prestação de contas da parceria que venha a ser celebrada com a FIA; 
(artigo 13, II, 5 do Decreto Estadual 44879, de 15 de julho de 2014); 



ANEXO XXIII – DECLARAÇÃO SOBRE TRANSPARÊNCIA POR PARTE DA 
ENTIDADE – LEI ESTADUAL Nº 5871/2011     FIA/RJ 003/2017  

 
c) Valores pagos de maneira individualizada a título de remuneração de sua equipe 

de trabalho vinculada à execução do objeto da parceria que venha a ser 
celebrada com a FIA; 
(artigo 12, §3º, do Decreto Estadual nº 44879, de 15 de julho de 2014) 
 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XXIV – DECLARAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE TAXAS BANCÁRIAS   FIA/RJ 003/2017  

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

ANEXO XXIV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO PAGAMENTO DE TAXAS 
BANCÁRIAS 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

Eu, ________________________________, representante legal da entidade 
___________________________, inscrita no CNPJ sob o n° ________________, 
situada à _____________________________________________________, no 
exercício da competência DECLARA em conformidade do artigo 14, VI, do Decreto 
44879 de 15, de julho de 2014, que não serão realizadas com recursos da parceria que 
venha a ser celebrada com a Fundação para Infância e Adolescência – FIA, despesas 
com taxas e tarifas bancárias, multas, juros e atualização monetária, inclusive referentes 
a pagamentos ou recolhimentos efetuados fora dos prazos, ressalvadas as hipóteses 
previstas no artigo 46, §1º da Lei 13.019/2014. 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do Presidente do Proponente Nome Legível 



ANEXO XXV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO    FIA/RJ 003/12017  
 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE CONTAS DE PARCERIA 

JULGADAS IRREGULARES OU REJEITADAS 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente) 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA estar ciente da aplicabilidade da Lei nº 

13.019/2014, especialmente que não possui contas de parceria julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer ente da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, conforme determinação do art. 39, VI da 

mencionada lei, estando, também ciente do direito do Estado de rescindir a parceria, 

caso se apure eventual descumprimento nesse sentido, sem prejuízo das medidas 

previstas nos §1º e §2º do referido dispositivo legal. 

(Local), _________________ 2016. 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  



ANEXO XXV – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE A OBTENÇÃO DE LUCRO 
FIA/RJ 003/12017  
 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE DE 
ASSISTENCIA SOCIAL, REGULARMENTE 
CONSTITUÍDA, DOTADA DE PERSONALIDADE 
JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM VISTAS À 
CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO 
DESTINADO A COGESTÃO DOS SERVIÇOS DE 
PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA 
COMPLEXIDADE DO ABRIGO CENTRO 
INTEGRADO DE CRIANÇA E ADOLESCENTE 
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA PROFESSOR 
ALMIR RIBEIRO MADEIRA 

 

 
DECLARAÇÃO SOBRE A OBTENÇÃO DE LUCRO 

(observação: utilizar papel timbrado do Proponente)  

 

Eu, ________________________________, (nacionalidade, RG, CPF, endereço) declaro para 

os devidos fins, que não há obtenção de lucro sobre a parceria entre (nome da instituição) e a 

FIA – FUNDAÇÃO PARA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, tendo como proposta no 

CONVERJ número __________. 

 
 

(Local), _________________ 2017. 

(data atual) 

 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição 

Presidente 



ANEXO XXVI – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE LIBERAÇÃO DAS PARCELAS 
DOS RECURSOS CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO    FIA/RJ 003/12017  
 

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

DECLARAÇÃO SOBRE LIBERAÇÃO DAS PARCELAS DOS RECURSOS 
CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA , em consonância com o artigo 48, da 

Lei Federal nº 13.019, de 31.07.2014, que, as parcelas dos recursos transferidos no 

âmbito da Parceria que venha a ser celebrada com a Fundação Para a Infância e 

Adolescência – FIA, 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;  



ANEXO XXVI – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE LIBERAÇÃO DAS PARCELAS 
DOS RECURSOS CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO    FIA/RJ 003/12017  
 

 

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. 

(Local), _________________ 2016. 

 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  

 



ANEXO XXVII – MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM CASO DE DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE 
FIA/RJ 003/12017  
 

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

DECLARAÇÃO SOBRE TRANSFERÊNCIA DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 
CASO DE DISSOLUÇÃO DA ENTIDADE 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA estar ciente da aplicabilidade da Lei nº 

13.019/2014, especialmente no caso de dissolução da entidade, hipótese na qual o 

respectivo patrimônio líquido da instituição será transferido a outra pessoa jurídica de 

igual natureza que preencha os requisitos da referida lei, e, cujo objeto social seja, 

preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, conforme previsto no art. 33, inciso 

III do referido diploma legal.  

Na hipótese de seus atos constitutivos não contemplarem tal previsão, a Entidade 

compromete-se promover a alteração de seu estatuto no prazo de 60 (sessenta) dias, sob 

pena de extinção da Parceria que venha a ser celebrada com a Fundação Para a Infância 

e Adolescência – FIA.  

(Local), _________________ 2017 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  



ANEXO XXVIII – MODELO SOBRE DEPÓSITO DOS RECURSOS DA PARCERIA EM 
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA       FIA/RJ 003/12017  
 

 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

DECLARAÇÃO SOBRE DEPÓSITO DOS RECURSOS DA PARCERIA EM 
CONTA CORRENTE ESPECÍFICA 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA em consonância com o artigo 51, da 

Lei Federal nº 13.019, de 31.07.2014, que, os recursos recebidos em decorrência da 

parceria que venha a ser celebrada com a Fundação Para a Infância e Adolescência – 

FIA, serão depositados na conta bancária específica abaixo informada, isenta de tarifa 

bancária e na instituição financeira contratada pelo Estado do Rio de Janeiro para o 

pagamento aos seus fornecedores e servidores e para o recolhimento dos tributos 

estaduais, sendo certo que os rendimentos auferidos da aplicação financeira serão 

aplicados no objeto da parceria. 

BANCO: 
AGÊNCIA: 
CONTA CORRENTE: 
 

(Local), _________________ 2017. 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  



ANEXO XXIX – MODELO SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 
FIA/RJ 003/12017  
 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

DECLARAÇÃO SOBRE AQUISIÇÃO DE BENS PERMANENTES 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA estar ciente da aplicabilidade da Lei nº 

13.019/2014, especialmente no caso de serem adquiridos equipamentos e materiais 

permanentes com recursos provenientes da celebração da parceria. Nesta hipótese a 

entidade gravará o bem com cláusula de inalienabilidade e, no caso de sua extinção, 

formalizará a promessa de transferência da propriedade à administração pública, 

conforme previsto no art. 33, § 5º do referido diploma legal.  

(Local), _________________ 2017. 

 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  

 



ANEXO XXX – MODELO SOBRE INEXISTÊNCIA DE CONTAS DE PARCERIA 
JULGADAS IRREGULARES OU REJEITADAS                                  FIA/RJ 003/12017  
 

EDITAL FIA 003/2017 DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE ENTIDADE 
DE ASSISTENCIA SOCIAL, 
REGULARMENTE CONSTITUÍDA, DOTADA 
DE PERSONALIDADE JURÍDICA DE 
DIREITO PRIVADO E SEM FINS 
ECONÔMICOS OU LUCRATIVOS, COM 
VISTAS À CELEBRAÇÃO DE TERMO DE 
COLABORAÇÃO DESTINADO A COGESTÃO 
DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL 
ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE DO 
ABRIGO CENTRO INTEGRADO DE 
CRIANÇA E ADOLESCENTE PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA PROFESSOR ALMIR RIBEIRO 
MADEIRA 

 

DECLARAÇÃO SOBRE INEXISTÊNCIA DE CONTAS DE PARCERIA 

JULGADAS IRREGULARES OU REJEITADAS 

NOME DA INSTITUIÇÃO, inscrita no CNPJ sob o nº. ________, sediada na Rua 

___________, representada por seu Presidente Sr. ou Sra. __________________, 

nacionalidade, estado civil, portador da carteira de identidade nº._________________, 

expedida por _____________, inscrito no CPF/MF sob o nº. , residente e domiciliado na 

Rua _______________________, DECLARA estar ciente da aplicabilidade da Lei nº 

13.019/2014, especialmente que não possui contas de parceria julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer ente da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, conforme determinação do art. 39, VI da 

mencionada lei, estando, também ciente do direito do Estado de rescindir a parceria, 

caso se apure eventual descumprimento nesse sentido, sem prejuízo das medidas 

previstas nos §1º e §2º do referido dispositivo legal. 

 

(Local), _________________ 2017. 

_______________________________________ 

Nome do representante legal da instituição  

Presidente  
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