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ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

 

Nome do proponente:    

Nome da proposta:    

Nome da empresa:   
 

Nome do representante:_   
 

CNPJ:   
Email:  Tel:   

 

Declaração: Na qualidade de proponente do Edital nº xx/2019, declaro conhecer o inteiro teor do edital em 

questão e seus anexos. O projeto inscrito é de minha autoria e as informações aqui prestadas são de minha 

inteira responsabilidade. No caso de ser selecionado, cumprirei as condições estabelecidas neste Edital. 

 

Brasília,    
 

 

 

 
 

Assinatura do proponente 
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ANEXO II ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROPOSTA 

BREVE MEMORIAL DESCRITIVO 
 

 

 

 
 

A. Nome da proposta: 

B. Apresentação: 

C. Justificativa: 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília,    
 

 

 

 

 
 

Assinatura do proponente 
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ANEXO III – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

1. METODOLOGIA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

1.1 A metodologia de pontuação dos critérios atenderá aos seguintes parâmetros: 
1.1.1. Grau pleno de atendimento do critério (2,0); 

1.1.2. Grau satisfatório de atendimento do critério (1,5); 

1.1.3. Grau insatisfatório de atendimento do critério (1,0); 

1.1.4. Não atendimento do critério (0,0); 

 

2. QUADRO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

2.1 As propostas apresentadas, conforme indicação de método acima, serão pontuadas a partir do quadro 

esquemático apresentado a seguir: 

 

Critério de seleção e 

julgamento da 

proposta 

Item de análise da 

proposta para 

avaliação do critério 

Pontuação máxima do 

critério 

(A) Informações sobre 

ações a serem 

executadas, metas a 

serem atingidas, 

indicadores que aferirão 

o cumprimento das 

metas e prazos para a 

execução das ações e 

para o cumprimento das 

metas. 

Grau pleno de 

atendimento (4,0 

pontos) 

Grau satisfatório de 

atendimento (2,0 

pontos) 

O não atendimento ou o 

atendimento 

insatisfatório (0,0). 

 

 

 

4,0 

(B) Adequação da 

proposta aos objetivos 

da política, do plano, 

do programa ou da 

ação em que se insere 

a parceria. 

Grau pleno de 

adequação (2,0) 

Grau satisfatório de 

adequação (1,0) 

O não atendimento ou 

o atendimento 

insatisfatório do 

requisito de adequação 

(0,0). 

 

 

 

2,0 

(C) Descrição da 

realidade objeto da 

parceria e do nexo entre 

essa realidade e a 

atividade ou projeto 

proposto. 

Grau pleno da descrição 

(1,0) 

Grau satisfatório da 

descrição (0,5) 

O não atendimento ou o 

atendimento 

insatisfatório (0,0). 

 

 

 

 

1,0 

(D) Adequação da 

proposta ao valor de 

referência constante do 

Edital,    com   menção 
expressa      ao     valor 

O valor global 

proposto é, pelo 

menos, 10% (dez por 

cento)  mais  baixo  do 
que      o      valor     de 
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global da proposta. referência (1,0); 

O valor global 

proposto é igual ou até 

10% (dez por cento), 

inclusive, mais baixo 

do que o valor de 

referência (0,5); 

O valor global 

proposto é superior ao 

valor de referência 

(0,0). 

 

 

 

 

1,0 

(E) Capacidade 

técnico- operacional 

da instituição, por 

meio de experiência 

comprovada no 

portfólio de 

realizações na gestão 

de atividades ou 

projetos relacionados 

ao objeto da parceria 

ou de natureza 

semelhante 

 

 
Grau pleno de 

capacidade técnico- 

operacional (2,0). 

Grau satisfatório de 

capacidade técnico- 

operacional (1,0). 

 

 

 

 

2,0 

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL 10,0 
 

3. PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO 

 

3.1 A Comissão de Seleção poderá confirmar as informações indicadas na proposta pela entidade 

proponente por qualquer meio idôneo, inclusive mediante contato direto com entidades e responsáveis 

indicados. 

3.2 A nota final de cada proposta definida pelos membros da comissão de seleção e calculada por MÉDIA 

ARITMÉTICA entre as notas atribuídas a cada um dos avaliadores. 

3.3 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior pontuação 

obtida no critério identificado pela letra B. Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com 

base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios identificados pelas letras E, D e A. Caso 

essas regras não solucionem o empate, a questão será decidida por sorteio. 

3.4. Serão desclassificadas as propostas que obtiverem avaliação inferior a 6 (seis) pontos ou obtiverem 

nota menor que 0,0 ponto nos critérios A a D do Quadro de Avaliação de propostas. 

3.5. A falsidade de informações nas propostas deverá acarretar desclassificação, podendo ensejar, ainda, a 

aplicação de sanções administrativas ou criminais. 

3.6. Dúvidas e questões, quando ocorridas na fase de seleção, em relação às quais este Edital seja omisso, 

serão solucionadas pela Comissão de Seleção. 
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ANEXO MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO n.º   /2019, QUE ENTRE SI CELEBRAM  

O DISTRITO FEDERAL, POR MEIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA – SEJUS E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL [NOME DA OSC]. 

 

 

 
PROCESSO N.º [NÚMERO] 

 

 

 
O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E CIDADANIA – 

SEJUS, devidamente inscrita no Ministério da Economia sob o CNPJ n. º 08.685.528/0001-53, com sede 

sito a SAAN, Quadra 01, Lote “C”, 3º Andar, Brasília-DF, doravante denominada ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, neste ato representada por MAURICIO ANTONIO DO AMARAL CARVALHO, por força 

da portaria n. 141, de 05/07/2019, na qualidade de Secretário-Executivo de Estado de Justiça e Cidadania 

do Distrito Federal, nomeada pelo Decreto de 1º de Janeiro de 2019, publicado no Diário Oficial do 

Distrito Federal – DODF n.º 01, página 07, de 01 de janeiro de 2019 e a Organização da Sociedade Civil 

[NOME DA OSC], doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, inscrita no CNPJ 

sob o no [NÚMERO], com sede no [ENDEREÇO], neste ato representada por [NOME E 

NACIONALIDADE DO DIRIGENTE], portador do documento de identificação [TIPO E NÚMERO] e 

inscrito sob o Cadastro de Pessoas Físicas - CPF sob o no [NÚMERO], residente à [ENDEREÇO], que 

exerce a função de [DENOMINAÇÃO DO CARGO/FUNÇÃO DO DIRIGENTE NA OSC], resolvem 

celebrar este TERMO DE COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar nº 

101, de 4 de maio de 2000, nas leis orçamentárias do Distrito Federal, na Lei Nacional nº 13.019, de 31 de 

julho de 2014, respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas 

seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO 

 
Este instrumento tem por objeto informar e apoiar 1.000 familiares de dependentes químicos do Distrito 

Federal, especialmente os familiares dos acolhidos em comunidades terapêuticas, em diferentes contextos, 

fornecendo ainda para os respectivos familiares 1.500 cestas básicas e orientar as famílias em geral, 

preventivamente, contra as drogas, formando 1.000 (um mil) multiplicadores sociais, atendendo à 

população contribuindo para a elevação dos índices de recuperação da codependência. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR GLOBAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO 

 
2.1 Este instrumento envolve transferência de recursos financeiros da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

para a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, conforme cronograma de desembolso previsto no 

Plano de Trabalho. 

2.2 O valor global dos recursos públicos da parceria é de R$ 1.111.111,50 (um milhão, cento e onze mil, 

cento e onze reais e cinquenta centavos). 

2.3 A despesa correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 

I - Unidade Orçamentária: 44.101; 

II - Programa de Trabalho: 14.422.6228.9091.0003 

III - Natureza da Despesa: 3.3.50.43 
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IV - Fonte de Recursos: 332 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA 

3.1 Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31/12/2019, podendo ser prorrogado em 

eventual termo aditivo junto ao Ministério da Cidadania. 

3.2 A vigência poderá ser alterada mediante termo aditivo, conforme consenso entre os partícipes, não 

devendo o período de prorrogação ser superior a xx/xx/xxxx. 

3.3 A vigência poderá ser alterada por prorrogação de ofício, quando a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

der causa a atraso na execução do objeto, limitada ao período do atraso. A prorrogação de ofício será 

formalizada nos autos mediante termo de apostilamento, com comunicação à ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL. 

3.4 A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial do 

Distrito Federal, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a 

assinatura. 

 

CLÁUSULA QUARTA - LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

4.1 O repasse de recursos obedecerá ao cronograma de desembolso, em consonância com o cronograma 

de execução da parceria, que guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 

48 da Lei nº 13.019, de 2014. 

4.2 A liberação de recursos deverá ser anterior à data prevista para a realização da despesa, vedada a 

antecipação que estiver em desacordo com o cronograma de desembolso, conforme a natureza do objeto 

da parceria. 

4.3 Referida liberação é condicionada ao repasse dos recursos pelo Ministério da Cidadania. 

4.4 Nas parcerias cuja duração exceda um ano, a liberação das parcelas está condicionada à apresentação 

da prestação de contas ao término de cada exercício. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA – CONTRAPARTIDA 

5.1 - Não será exigida contrapartida da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

 

CLÁUSULA SEXTA - RESPONSABILIDADES 

 
6.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

6.1.1. acompanhar a execução da parceria e zelar pelo cumprimento do disposto neste instrumento, na Lei 

Nacional n° 13.019/2014, no seu regulamento e nos demais atos normativos aplicáveis; 

6.1.2. transferir à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL os recursos financeiros da parceria, de 

acordo com o cronograma de desembolsos constante do Plano de Trabalho; 

6.1.3. emitir ofício ao Banco de Brasília S/A - BRB solicitando a abertura de conta bancária, isenta de 

tarifa, conforme art. 51 da Lei n° 13.019/2014, para o recebimento dos recursos; 

6.1.4. consultar o SIGGO, o CEPIM, para verificar se há ocorrência impeditiva, e realizar consulta aos 

sítios eletrônicos de verificação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, antes da liberação de 

cada parcela; 

6.1.5. assumir ou transferir a terceiro a responsabilidade pela execução do objeto da parceria, no caso de 

paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade. 

6.1.6. divulgar o objeto da parceria nos termos da legislação e orientar a ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL sobre como fazê-lo, mediante procedimentos definidos conforme seu juízo de 
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conveniência e oportunidade. 

6.1.7. apreciar as solicitações apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL no curso da 

execução da parceria; 

6.1.8. orientar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL quanto à prestação de contas; e 

6.1.9. analisar e julgar as contas apresentadas pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

 

6.2. ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

6.2.1. executar o objeto da parceria de acordo com o Plano de Trabalho, observado o disposto neste 

instrumento, na Lei Nacional n° 13.019/2014, no seu regulamento e nos demais atos normativos 

aplicáveis; 

6.2.1.1. com exceção dos compromissos assumidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA neste 

instrumento, responsabilizar-se por todas as providências necessárias à adequação execução do objeto da 

parceria. 

6.2.2. cumprir a contrapartida, quando houver; 

6.2.3. apresentar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA o comprovante de abertura da conta bancária 

específica no Banco de Brasília S/A, isenta de tarifa bancária, destinada exclusivamente a receber e 

movimentar os recursos da parceria; 

6.2.4. responsabilizar-se, exclusivamente, pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

6.2.5. na realização das compras e contratações de bens e serviços, adotar métodos usualmente utilizados 

pelo setor privado, zelando pela observância dos princípios da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência; 

6.2.6. realizar a movimentação de recursos da parceria mediante transferência eletrônica sujeita a 

identificação do beneficiário final e realizar pagamentos por crédito na conta bancária dos fornecedores e 

prestadores de serviços, com uso de boleto bancário ou cheque nominal; 

6.2.6.1. utilizar o pagamento em espécie como medida excepcional, limitado a R$1.000,00 por operação, 

quando configurada peculiaridade relativa ao objeto da parceria ou ao território de determinada atividade 

ou projeto, desde que haja essa previsão no Plano de Trabalho ou tenha sido conferida autorização em 

decisão motivada do administrador público, a partir de solicitação formal; 

6.2.6.2. no uso excepcional do pagamento em espécie, garantir que o conjunto das operações não exceda o 

percentual de um por cento do valor global da parceria; 

6.2.6.3. utilizar o regime de reembolso como medida excepcional, a ser adotada mediante autorização em 

decisão motivada do administrador público, desde que esteja comprovado o crédito na conta bancária dos 

fornecedores ou prestadores de serviços, nos termos do ato normativo setorial quando existente. 

6.2.7. solicitar à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, caso seja de seu interesse, remanejamentos de recursos 

e o uso dos rendimentos de ativos financeiros no objeto da parceria, indicando a consequente alteração no 

Plano de Trabalho, desde que ainda vigente este instrumento; 

6.2.8. responsabilizar-se, exclusivamente, pelo regular pagamento de todos os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto da parceria; 

6.2.9. prestar contas; 

6.2.10. realizar devolução de recursos quando receber notificação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA com 

essa determinação; 

6.2.11. devolver à ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA os saldos financeiros existentes após o 

término da parceria, inclusive os provenientes das receitas obtidas de aplicações financeiras, no 

prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomadas de contas 
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especial; 

6.2.12. permitir o livre acesso dos agentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, do controle 

interno e do Tribunal de Contas aos processos, aos documentos e às informações relacionadas à 

execução desta parceria, bem como aos locais de execução do objeto; 

6.2.13. manter a guarda dos documentos originais relativos à execução da parceria pelo prazo de 

dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas. 

 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - DESPESAS 

7.1 - Poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas: 

7.1.1 - remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, compreendendo as 

despesas com pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e 

demais encargos sociais e trabalhistas, alusivas ao período de vigência da parceria, conforme 

previsto no plano de trabalho; 

7.1.2 - diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação, nos casos em que a 

execução da parceria o exija; 

7.1.3 - custos indiretos necessários à execução do objeto, tais como internet, transporte, aluguel, 

telefone, taxas e tarifas, consumo de água e energia elétrica; 

7.1.4 - bens de consumo, tais como alimentos (quando demonstrada a necessidade no plano de 

trabalho, de acordo com a natureza ou o território da atividade ou projeto), material de 

expediente, material pedagógico, produtos de limpeza, combustível e gás; 

7.1.5 - aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 

serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 

equipamentos e materiais, conforme o disposto no plano de trabalho aprovado; 

7.1.5.1 - como serviços de adequação de espaço físico, a execução de obras voltadas à promoção 

de acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e idosos; 

7.1.6 - contratação de serviços de terceiros, tais como limpeza, manutenção, segurança de 

instalações físicas, capacitação e treinamento, informática, design gráfico, desenvolvimento de 

softwares, contabilidade, auditoria e assessoria jurídica; 

7.1.7 - outros tipos de despesa que se mostrarem indispensáveis para a execução do objeto. 

7.2 - O pagamento de despesas com equipes de trabalho somente poderá ser autorizado quando 

demonstrado que tais valores: 

7.2.1 - correspondem às atividades e aos valores constantes do plano de trabalho, observada a 

qualificação técnica adequada à execução da função a ser desempenhada; 

7.2.2 - são compatíveis com o valor de mercado da região onde atua a organização da sociedade 

civil e não ultrapassem o teto da remuneração do Poder Executivo distrital, de acordo com o 

plano de trabalho aprovado pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; e 

7.2.3 - são proporcionais ao tempo de trabalho efetivamente dedicado à parceria, devendo haver 

memória de cálculo do rateio nos casos em que a remuneração for paga parcialmente com 

recursos da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de 

uma mesma parcela da despesa; 

7.2.4 - não estão sendo utilizados para remunerar cônjuge, companheiro ou parente, em linha reta 

ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o segundo grau, de: 
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- administrador, dirigente ou associado com poder de direção da organização da sociedade civil 

celebrante da parceria ou, nos casos de atuação em rede, executante; 

- agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja lotado na unidade 

responsável pela execução da parceria no órgão ou entidade pública; ou 

- agente público cuja posição no órgão ou entidade pública distrital seja hierarquicamente 

superior à chefia da unidade responsável pela execução da parceria. 

7.3 - Não poderão ser pagas com recursos da parceria as seguintes despesas: 

7.3.1 - despesas com finalidade alheia ao objeto da parceria; 

7.3.2 - pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado público, salvo nas hipóteses 

previstas em lei específica ou na lei de diretrizes orçamentárias; 

7.3.3 - pagamento de juros, multas e correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 

recolhimentos fora do prazo, salvo quando as despesas tiverem sido causadas por atraso da 

administração pública na liberação de recursos; 

7.3.4 - despesas com publicidade, salvo quando previstas no plano de trabalho como divulgação 

ou campanha de caráter educativo, informativo ou de orientação social, não podendo constar 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; 

7.3.5 - pagamento de despesa cujo fato gerador tiver ocorrido em data anterior ao início da 

vigência da parceria; 

7.3.6 - pagamento de despesa em data posterior ao término da parceria, salvo quando o fato 

gerador da despesa tiver ocorrido durante a vigência do termo de colaboração. 

 

CLÁUSULA OITAVA - ALTERAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO: 

8.1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá propor ou autorizar a alteração do Plano de 

Trabalho, desde que preservado o objeto, mediante justificativa prévia, por meio de termo aditivo 

ou termo de apostilamento. 

8.2. Será celebrado termo aditivo nas hipóteses de alteração do valor global da parceria e em 

outras situações em que a alteração for indispensável para o atendimento do interesse público. 

8.2.1. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA providenciará a publicação do extrato de termo aditivo 

no Diário Oficial do Distrito Federal. 

8.2.2. Caso haja necessidade de termo aditivo com alteração do valor global da parceria, sua 

proposta deve ser realizada com antecedência mínima de trintas dias, devendo os acréscimos ou 

supressões atingir no máximo vinte e cinco por cento do valor global. 

8.2.2.1. O percentual poderá ser superior caso se configure situação excepcional em que o 

administrador público ateste que a alteração é indispensável para o alcance do interesse público 

na execução da parceria. 

8.2.2.2. A variação inflacionária pode ser fundamento de solicitação da Organização da 

Sociedade Civil de celebração de termo aditivo para alteração de valor global da parceria, desde 

que decorridos no mínimo doze meses da data de aprovação do Plano de Trabalho, com 

observância do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo-IPCA, apurado pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística-IBGE, conforme o Decreto Distrital nº 37.121, de 2016. 

8.3. Será editado termo de apostilamento pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quando necessária 

a indicação de crédito orçamentário de exercícios futuros e quando a Organização da Sociedade 

Civil solicitar remanejamento de recursos ou alteração de itens do Plano de Trabalho. 

8.3.1 O remanejamento de pequeno valor e a aplicação de rendimentos de ativos financeiros 
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poderão ser realizados pela Organização da Sociedade Civil no curso da parceria, com posterior 

comunicação à administração pública, desde que em benefício da execução do objeto, 

observados os procedimentos e limites estabelecidos pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA no ato 

normativo setorial quando houver. 

 
CLÁUSULA NONA - TITULARIDADE DE BENS 

9.1. Os bens permanentes adquiridos, produzidos ou transformados em decorrência da execução 

da parceria serão de titularidade da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 

9.1.1. Não se consideram bens permanentes aqueles que se destinam ao consumo. 

9.2. Os bens permanentes não poderão ser alienados, ressalvadas as previsões específicas deste 

instrumento sobre os bens inservíveis e sobre as situações posteriores ao término da parceria. 

9.3. Após o término da parceria, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA decidirá por uma das 

seguintes hipóteses: 

9.3.1. a manutenção dos bens em sua propriedade, permanecendo a custódia sob 

responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL até a retirada pela 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, que deverá ocorrer no prazo de 90 (noventa) dias após o 

término da parceria; 

9.3.2. a doação dos bens à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, caso não sejam 

necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado por execução direta ou por 

celebração de nova parceria com outra entidade, permanecendo a custódia sob responsabilidade 

da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL; ou 

9.3.3. a doação dos bens a terceiros, desde que para fins de interesse social, permanecendo a 

custódia sob responsabilidade da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL parceira até sua 

retirada, que deverá ocorrer até 60 (sessenta) dias após a edição do ato da doação. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DIREITOS INTELECTUAIS 

10.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL declara, mediante a assinatura deste 

instrumento, que se responsabiliza integralmente por providenciar desde já, independente de 

solicitação da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, todas as autorizações necessárias para que a 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, sem ônus, durante o prazo de proteção dos direitos incidentes, 

em território nacional e estrangeiro, em caráter não exclusivo, utilize, frua e disponha dos bens 

submetidos a regime de propriedade intelectual que eventualmente decorrerem da execução desta 

parceria, da seguinte forma: 

10.1.1. Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional no 9.279/1996, pelo uso de produto 

objeto de patente, processo ou produto obtido diretamente por processo patenteado, desenho 

industrial, indicação geográfica e marcas; 

10.1.2. Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional no 9.610/1998, pelas seguintes 

modalidades: 

I - a reprodução parcial ou integral; 

II - a adaptação; 

III - a tradução para qualquer idioma; 

IV a inclusão em fonograma ou produção audiovisual; 

V a distribuição, inclusive para oferta de obras ou produções mediante cabo, fibra ótica, satélite, 

ondas ou qualquer outro sistema que permita ao usuário realizar a seleção da obra ou produção 
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para percebê-la em um tempo e lugar previamente determinados por quem formula a demanda, e 

nos casos em que o acesso às obras ou produções se faça por qualquer sistema que importe em 

pagamento pelo usuário; 

VI a comunicação ao público, mediante representação, recitação ou declamação; execução 

musical, inclusive mediante emprego de alto-falante ou de sistemas análogos; radiodifusão 

sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; 

sonorização ambiental; exibição audiovisual, cinematográfica ou por processo assemelhado; 

exposição de obras de artes plásticas e figurativas; 

VII a inclusão em base de dados, o armazenamento em computador, a microfilmagem e as 

demais formas de arquivamento do gênero; 

10.1.3 Quanto aos direitos de que trata a Lei Nacional no 9.456/1997, pela utilização da cultivar. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - GESTOR DA PARCERIA 

11.1 Os agentes públicos responsáveis pela gestão da parceria de que trata este instrumento, com 

poderes de controle e fiscalização, designados em ato publicado no Diário Oficial do Distrito 

Federal após À assinatura do presente instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

12.1. A sistemática de monitoramento e avaliação desta parceria funcionará da seguinte forma: 

realização de acompanhamento dos seminários, palestras e entregas das cestas básicas e 

aplicação de instrumento de avaliação aos participantes para medir o grau de satisfação e 

qualidade das ações realizadas. 

12.1.1 - As ações de monitoramento e avaliação poderão utilizar ferramentas tecnológicas, tais 

como redes sociais na internet, aplicativos e outros mecanismos que permitam verificar os 

resultados da parceria. 

12.2. A Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada em ato publicado no Diário Oficial 

do Distrito Federal em, atuará em caráter preventivo e saneador, visando o aprimoramento dos 

procedimentos, a padronização e a priorização do controle de resultados. 

12.3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA deverá realizar visita técnica in loco para subsidiar o 

monitoramento da parceria, tendo em vista que o objeto da parceria são serviços de apoio à saúde 

e assistência social, podendo notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL com 

antecedência em relação à data da visita; 

12.4. A Comissão de Monitoramento e Avaliação homologará até [DATA] o relatório técnico de 

monitoramento e avaliação emitido pelo gestor da parceria, que conterá: 

- descrição sumária do objeto e análise das atividades realizadas, com foco no cumprimento das 

metas e no benefício social da execução do objeto; 

- valores transferidos pela administração pública distrital; 

seção sobre análise de prestação de contas anual, caso a execução da parceria ultrapasse um ano 

e as ações de monitoramento já tiverem permitido a verificação de que houve descumprimento 

injustificado quanto ao objeto; e 

- seção sobre achados de auditoria e respectivas medidas saneadoras, caso haja auditorias pelos 

órgãos de controle interno ou externo voltadas a esta parceria. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ATUAÇÃO EM REDE 

13.1. A execução da parceria poderá se dar por atuação em rede, composta por: 

13.1.1. uma Organização da Sociedade Civil celebrante da parceria com a administração pública, 

que ficará responsável pela rede e atuará como sua supervisora, podendo participar diretamente 

ou não da execução do objeto; e 

13.1.2. uma ou mais Organizações da Sociedade Civil executantes, não celebrantes da parceria 

com a administração pública, que executarão ações definidas no Termo de Atuação em Rede que 

firmarem com a Organização da Sociedade Civil celebrante. 

13.2 A Organização da Sociedade Civil celebrante deverá, antes da formalização dos Termos de 

Atuação em Rede, comprovar à administração que cumpre os requisitos exigidos no Decreto 

Distrital nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016. 

 

 

13.3.A Organização da Sociedade Civil celebrante deverá comunicar à administração pública a 

assinatura ou a rescisão do Termo de Atuação em Rede no prazo de sessenta dias. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS 

14.1. A prestação de contas será um procedimento de acompanhamento sistemático da parceria, 

voltado à demonstração e verificação do cumprimento de metas e resultados, que observará o 

disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e no ato normativo setorial quando houver. 

14.2. A prestação de contas final consistirá na apresentação pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL do relatório de execução do objeto, no prazo de 90 (noventa) dias após o 

término da vigência da parceria, prorrogável por até 30 (trinta) dias mediante solicitação 

justificada. 

14.2.1 - O relatório de execução do objeto deverá conter: 

- descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, para demonstrar o alcance 

das metas e dos resultados esperados; 

- comprovação do cumprimento do objeto, por documentos como listas de presença, fotos, 

depoimentos, vídeos e outros suportes; 

- comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver essa exigência; e 

- documentos sobre o grau de satisfação do público alvo, que poderão consistir em resultado de 

pesquisa de satisfação realizada no curso da parceria ou outros documentos, tais como declaração 

de entidade pública ou privada local, ou manifestação do conselho setorial. 

14.3. O parecer técnico da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA sobre o relatório de execução do 

objeto, considerando o teor do relatório técnico de monitoramento e avaliação, consistirá na 

verificação do cumprimento do objeto, podendo o gestor da parceria: 

concluir que houve cumprimento integral do objeto ou cumprimento parcial com justificativa 

suficiente quanto às metas não alcançadas; ou 

concluir que o objeto não foi cumprido e que não há justificativa suficiente para que as metas  

não tenham sido alcançadas, o que implicará emissão de parecer técnico preliminar indicando 

glosa dos valores relacionados a metas descumpridas sem justificativa suficiente. 

14.3.1. Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido ou caso haja indícios de 

irregularidades que possam ter gerado dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
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CIVIL será notificada para apresentar em até 90 (noventa) dias relatório de execução financeira, 

que conterá: 

relação das despesas e receitas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a 

comprovação da observância do Plano de Trabalho; 

relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver; 

comprovante de devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver, 

salvo quando já disponível na plataforma eletrônica de processamento da parceria; 

extrato da conta bancária específica, salvo quando já disponível na plataforma eletrônica de 

processamento da parceria; 

cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, com data, valor, dados da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e do fornecedor, além da indicação do produto ou 

serviço; e 

memória de cálculo do rateio das despesas, nos casos em que algum item do Plano de Trabalho 

for pago proporcionalmente com recursos da parceria, para demonstrar que não houve 

duplicidade ou sobreposição de fontes de recursos no custeio de um mesmo item. 

14.3.2. Com fins de diagnóstico, para que a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA conheça a realidade 

contemplada pela parceria, o parecer técnico abordará os impactos econômicos ou sociais das 

ações, o grau de satisfação do público-alvo e a possibilidade de sustentabilidade das ações. 

14.4. Caso tenha havido notificação para apresentação de relatório de execução financeira, sua 

análise será realizada mediante parecer técnico que examinará a conformidade das despesas 

constantes na relação de pagamentos com as previstas no Plano de Trabalho, considerando a 

análise da execução do objeto; e verificará a conciliação bancária, por meio da correlação entre 

as despesas da relação de pagamentos e os débitos na conta. 

14.5. A análise da prestação de contas final ocorrerá no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, 

contado da data de apresentação: 

- do relatório de execução do objeto, quando não for necessária a apresentação de relatório de 

execução financeira; ou 

- do relatório de execução financeira, quando houver. 

14.5.1. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, mediante decisão motivada. 

14.5.2. O transcurso do prazo sem que as contas tenham sido apreciadas não impede que a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL participe de chamamentos públicos ou celebre 

novas parcerias, nem implica impossibilidade de sua apreciação em data posterior ou vedação a 

que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas ao ressarcimento do erário. 

14.6. O julgamento final das contas, realizado pela autoridade que celebrou a parceria ou agente 

público a ela diretamente subordinado, considerará o conjunto de documentos sobre a execução e 

o monitoramento da parceria, bem como o parecer técnico conclusivo. 

14.7. A decisão final de julgamento das contas será de aprovação das contas, aprovação das 

contas com ressalvas ou rejeição das contas, com instauração da tomada de contas especial. 

14.7.1. A aprovação das contas com ressalvas ocorrerá quando, apesar de cumpridos os objetivos 

e metas de parceria, for constatada impropriedade ou qualquer outra falta que não resulte em 

dano ao erário. 

14.7.2. A rejeição das contas ocorrerá quando comprovada omissão no dever de prestar contas; 

descumprimento injustificado do objeto da parceria; dano ao erário decorrente de ato de gestão 

ilegítimo ou antieconômico; ou desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos. 
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14.8 - A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL poderá apresentar recurso administrativo 

no prazo de 15 (quinze) dias após sua notificação quanto à decisão final de julgamento das 

contas. 

14.8.1 - O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar 

no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhará o recurso à autoridade superior. 

14.9. Exaurida a fase recursal, no caso de aprovação com ressalvas, a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA providenciará o registro na plataforma eletrônica das causas das ressalvas, que terá 

caráter educativo e preventivo, podendo ser considerado na eventual aplicação de sanções. 

14.10. Exaurida a fase recursal, no caso de rejeição das contas, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

deverá notificar a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para que: 

- devolva os recursos de forma integral ou parcelada, nos termos da Lei Distrital Complementar 

no 833/2011, sob pena de instauração de tomada de contas especial e registro no Sistema 

Integrado de Gestão Governamental - SIGGO e em plataforma eletrônica, enquanto perdurarem 

os motivos determinantes da rejeição; ou 

- solicite o ressarcimento ao erário por meio de ações compensatórias de relevante interesse 

social, mediante a apresentação de novo Plano de Trabalho com prazo não superior a metade do 

prazo original de execução da parceria, desde que a decisão final não tenha sido pela devolução 

integral dos recursos e que não tenha sido apontada a existência de dolo ou fraude; 

14.11. Os débitos serão apurados mediante atualização monetária, observado o Índice Nacional 

de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística - IBGE, acrescidos de juros de mora calculados nos termos do Código 

Civil; 

14.11.1. Nos casos em que for comprovado dolo da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ou de seus prepostos, os juros serão calculados a partir das datas de liberação dos recursos, sem 

subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de 

análise de contas; 

14.11.2. Nos demais casos, os juros serão calculados a partir da data de término da parceria, com 

subtração de eventual período de inércia da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA quanto ao prazo de 

análise das contas; 

14.12. Caso a execução da parceria ultrapasse um ano, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL providenciará prestação de contas anual por meio da apresentação de relatório parcial de 

execução do objeto, que observará o disposto na Lei n° 13.019/2014, em seu regulamento e as 

seguintes exigências do ato normativo setorial quando houver. 

14.12.1. Caso haja a conclusão de que o objeto não foi cumprido quanto ao que se esperava no 

período de que trata o relatório ou caso haja indícios de irregularidades que possam ter gerado 

dano ao erário, a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL será notificada para apresentar 

relatório parcial de execução financeira; 

14.12.2. A análise da prestação de contas anual será realizada conforme procedimentos definidos 

no Decreto Distrital nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016 e no ato normativo setorial 

quando houver. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - SANÇÕES 

15.1. A execução da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho, com este instrumento, com 

o disposto na Lei Nacional nº 13.019/2014, no seu Regulamento ou nas disposições normativas 
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aplicáveis pode ensejar aplicação à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, garantida 

prévia defesa, das seguintes sanções: 

- advertência; 

- suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora, por prazo não superior a dois anos; ou 

- declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 

contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 

15.2. É facultada a defesa do interessado antes de aplicação da sanção, no prazo de dez dias a 

contar do recebimento de notificação com essa finalidade. 

15.3. A sanção de advertência tem caráter educativo e preventivo e será aplicada quando 

verificadas irregularidades que não justifiquem a aplicação de penalidade mais severa. 

15.4. A sanção de suspensão temporária deverá ser aplicada nos casos em que verificada fraude 

na celebração, na execução ou na prestação de contas da parceria, quando não se justificar 

imposição da penalidade mais severa, considerando a natureza e a gravidade da infração, as 

peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos. 

15.5. As sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade são de competência 

exclusiva do DIRIGENTE MÁXIMO DA SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E 

CIDADANIA. 

15.6. Da decisão administrativa sancionadora cabe recurso administrativo, no prazo de dez dias, 

contado da data de ciência da decisão, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos da 

aplicação da penalidade. 

15.6.1 - No caso da sanção de suspensão temporária ou de declaração de inidoneidade, o recurso 

cabível é o pedido de reconsideração. 

15.7. Na hipótese de aplicação de sanção de suspensão temporária ou de declaração de 

inidoneidade, o impedimento da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá ser lançado 

no Sistema Integrado de Gestão Governamental - SIGGO. 

15.8. A situação de impedimento permanecerá enquanto perdurarem os motivos determinantes 

da punição ou até que seja providenciada a reabilitação perante a ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, devendo ser concedida quando houver ressarcimento dos danos, desde que decorrido 

o prazo de dois anos. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - RESCISÃO E DENÚNCIA 

16.1. Este instrumento poderá ser denunciado ou rescindido, devendo o outro partícipe ser 

comunicada dessa intenção no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias. 

16.2. Os partícipes são responsáveis somente pelas obrigações do período em que efetivamente 

vigorou a parceria. 

16.3. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA poderá rescindir unilateralmente este instrumento 

quando houver inexecução do objeto ou o descumprimento do disposto na Lei nº 13.019/2014, 

no Decreto Distrital nº 37.843, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016 ou em ato normativo setorial 

quando houver, que implicar prejuízo ao interesse público, garantida à OSC a oportunidade de 

defesa. 

16.4. A rescisão enseja a imediata adoção das medidas cabíveis ao caso concreto, tais como a 

aplicação de sanções previstas neste instrumento, a notificação para devolução de recursos e a 
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instauração de sindicância ou de processo administrativo disciplinar, conforme a peculiaridade 

dos fatos que causaram a necessidade de rescisão. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - CUMPRIMENTO AO DECRETO DISTRITAL nº 

34.031/2012 

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à 

Corrupção, no telefone 0800.6449060 (Decreto no 34.031/2012). 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – FORO 

 Nos casos em que não for possível solução administrativa em negociação de que participe o 

órgão de assessoramento jurídico da administração pública, fica eleito o Foro de Brasília, 

Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas ou conflitos decorrentes da parceria.
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(MODELO) ANEXO 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e 

concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 

.........../20....... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, 

pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 

processo de seleção. 

 

 

Local-UF, de de 20  . 

 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 

ANEXO 
 

MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

(Inserir Logomarca da OSC) 

 

PLANO DE 

TRABALHO 

Folha nº 00/00 

I – CARACTERIZAÇÃO DA OSC 
OSC: NOME FANTASIA: CNPJ: 
ENDEREÇO: BAIRRO 
CIDADE: UF: CEP: DDD/FONE: 
CONTA CORRENTE: BANCO: BRB AGÊNCIA: PRAÇA DE PAGAMENTO: 
ÁREA DE ATUAÇÃO DA OSC: 
(Áreas em que a instituição atua, como consultorias, projetos pedagógicos, capacitações, entre outros). 

 

EXPERIÊNCIA EM CAPACITAÇÃO REFERENTE AO TEMA DO OBJETO: 
(Experiências e competência da instituição exclusivamente em capacitações e rodas de terapia comunitária 
integrativa). 

 

II – DADOS CADASTRAIS DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
NOME DO RESPONSÁVEL: CI/ÓRGÃO EXPEDIDOR: CPF: 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: BAIRRO: 
CIDADE: UF: CEP: DDD/FONE: 

E-MAIL: 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO: 

NOME DO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO PROJETO: 

III– IDENTIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

VALOR: DATA INICIAL DO PLANO DE TRABALHO: 

IV – IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

TITULO DO PROJETO: 

OBJETO: 

PÚBLICO E ABRANGÊNCIA: 

PERÍODO DE EXECUÇÃO: INÍCIO: FIM: 

VALOR GLOBAL DO PLANO DE TRABALHO: 
V – JUSTIFICATIVA DA PROPOSTA 

A justificativa deve fundamentar a pertinência e a relevância do projeto como resposta a uma demanda da sociedade. 

O texto deverá ser claro, objetivo, apresentando a demanda social através de dados estatísticos e de indicadores 

sociais atualizados, sinalizando o cenário de vulnerabilidades e riscos sociais atualizados por que passa o público 

que será beneficiado. Na justificativa se enfoca a situação-problema que o projeto pretende enfrentar, demonstrando 

a relação de causa e efeito no cotidiano do público-alvo. Traduz-se em Por Que e Para que do projeto. Deverá, 

também, destacar os benefícios que poderão advir com a implementação do projeto e os resultados esperados. 

Responder este item no máximo em 2 laudas. 
VI – METODOLOGIA/ESTRATÉGIA DE AÇÃO 
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PLANO 

DE TRABALHO 

Folha nº 00/00 

 

VII – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O monitoramento deverá observar como está se processando o desenvolvimento do projeto, qual o alcance dos 

objetivos e o impacto das 

ações junto aos usuários. 

VIII – METAS/ETAPAS DE EXECUÇÃO (MODELO) O DOCUMENTO APRESENTADO DEVERÁ 

CONTEMPLAR TODAS AS METAS E ETAPAS 

 

META 

 

Especificação 

Identificador 
Físico Valor 

Total da 
Meta R$ 

Períod 

o 
Unidade Qde. Início Término 

01 
      

 

 

Etapa 

 

Especificação 

Identificador 

Físico 

 

Valor 

Total 

da 

etapa 

R$ 

Períod 

o 

Unidade Qde. Início Términ 

o 

Etapa 

01 

      

Etapa 

02 

      

 

Gastos Previstos na 

ETAPA 

 

Item 

 

Descrição 

 

Unidade 

 

Qde. 

Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 

Total R$ 

Natureza 

da Despesa 

       

TOTAL ETAPA 01:   

 

META 

 

Especificação 

Identificador 
Físico Valor 

Total da 

Meta R$ 

Período 

Unidade Qde. Início Término 

02       

 

  Identificador 

Físico 

 

Valor 
Período 
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Etapa Especificação Unidade Qde. 
Total 

da 

etapa 

R$ 

Início Términ 

o 

Etapa 

01 

      

Etapa 

02 

      

 

Gastos Previstos na 

ETAPA 

 

Item 

 

Descrição 

 

Unidade 

 

Qde. 

Valor 

Unitário 
R$ 

Valor 

Total 

R$ 

Natureza 

da 

Despesa 
       

 

PLANO 

DE TRABALHO 

Folha nº 00/00 

TOTAL ETAPA 02:   

 

IX– CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (MODELO) 

REPASSE/MÊS Meta SOMA 

  
Meta 

01 

 

  

  

TOTAL R$ R$ 

 

X. DETALHAMENTO DAS DESPESAS 

 

Elemento de 

Despesas 

OSC SEJUS Valor 

(R$) 

    

TOTAL 
   

 

XI– ASSINATURA DO OSC 

 
 

Brasília,  de  de  . 
 

 

 
 

 

OSC 
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XII – APROVAÇÃO PELA COMISSÃO 

 

 

Brasília,  de  de  . 

 
 

SUBED/SEJUS 
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(MODELO) 

ANEXO 
 

PLANO DE CAPACITAÇÃO POR SEMINÁRIOS 

 

1 – Dados Institucionais 

Nome: 

Sigla: CNPJ: 

Endereço Completo: Cidade/UF: 

CEP: TELEFONE: FAX: 

Nome do Dirigente: 

E-mail: 

 
Área de atuação da Instituição 

(Áreas em que a instituição atua, como consultorias, projetos pedagógicos, capacitações, entre 
outros). 

Experiências em Capacitação referente ao(s) tema(s) do objeto 

(Experiências e competência da instituição exclusivamente em capacitações). 

 

Quadro de Pessoal Envolvido na Proposta de Capacitação/Curso e/ou Seminários 
(Dimensionar a equipe disponível para a execução por evento em função da atividade exercida, 

grau de formação e quantidade). 

Equipe Doutor Mestre Espec. Ens. Médio Ens. Fund. 

Coordenador      

Instrutores      

Apoio Administrativo      

Estagiários      

Outros      

 

 
Pessoal Complementar 
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(Especificar e justificar a necessidade de eventual contratação por serviços prestados de 
pessoal científico, técnico ou administrativo para a execução do projeto) 

 

 
Dados dos Coordenadores de Capacitação/Curso e/ou Seminários 

Coordenador/Curso/Evento 

Nome: 

Endereço Completo: 

Cidade/UF: CEP: 
Telefone: Fax: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 
Experiência Profissional: 

Coordenador/Curso/Evento 

Nome: 

Endereço Completo: 

Cidade/UF: CEP: 
Telefone: Fax: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 
Experiência Profissional: 

Dados dos Instrutores* 

Instrutor/Curso/Evento 

Nome: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 

Experiência Profissional: 

Tema do conteúdo que irá ministrar: 
Experiência Profissional vinculada ao tema que irá ministrar: 

Instrutor/Curso/Seminário 

Nome: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 

Experiência Profissional: 

Tema do conteúdo que irá ministrar: 
Experiência Profissional vinculada ao tema que irá ministrar: 

* Inserir quadros para todos os instrutores e demais participantes dos eventos de capacitação/estado 

 

Documentos a serem anexados para cada instrutor, caso o projeto seja selecionado: 

 

Cópia autenticada do diploma de curso superior, mestrado e doutorado se for o caso; Documentos 

comprobatórios da experiência profissional vinculada ao tema que irá ministrar como: cópias 

autenticadas do registro de atestado técnico, publicações, registro da carteira de trabalho. 

 
2 – PROJETO DE CAPACITAÇÃO SEMINÁRIOS 
EXEMPLO: SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS – AME, MAS NÃO SOFRA 
(EXEMPLO) 
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Objetivos: 
EXEMPLOS: 
Objetivo Geral: EXEMPLOS. 

Objetivos Específicos: Capacitar 1000 pessoas (familiares ou educadores) [...] durante à 

realização dos seminários abaixo descritos: 
Evento 1 

Evento 2 
Evento 3 
Evento 4 
Evento 5 
Evento 6 
Evento 7 
Evento 8 
Evento 9 
Evento 10 

METAS: 

EXEMPLO: 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 1 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 2 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 3 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 4 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 5 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 6 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 7 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 8 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 9 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 10 

EXEMPLO: PLANO DE SEMINÁRIO 
CURSO 1 – REGIÃO ADMINISTRATIVA [...] 
PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS (EXEMPLO) 
Instrutor: XXX 

Competências e 
habilidades Conteúdo Metodologia Recursos Avaliação 

     

     

     

     

RESUMO: (máximo 10 linhas) 

BREVE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO LOCAL/EVENTO ONDE ACONTECERÃO AS 
ATIVIDADES PROPOSTAS: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

APRESENTAÇÃO: 

JUSTIFICATIVA DA CAPACITAÇÃO: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

METAS A SEREM ATINGIDAS: 

As metas de capacitação são aquelas relativas aos temas selecionados para as atividades em 

complementação à meta do objeto deste edital. 
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Da Metodologia/Etapas de Realização: 
(Descrever qual metodologia pedagógica será utilizada nos eventos de capacitação discriminando 
as atividades que devem ser realizadas na mesma. Caso seja utilizada mais de uma, descrevê-las.) 

 

Conteúdos Programáticos 

(Descrever o tema abordado e a carga horária que deverão ser iguais para todos os eventos de 

capacitação). 

Mecanismos de Avaliação 
 

(Descrever os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos participantes) 

 

PÚBLICO-ALVO: 
Conforme delimitado/evento serão capacitados 100 
indivíduos 

 

Nº DE PESSOAS 

BENEFICIADAS/EVENTO: 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS: 

Para cada evento são considerados R.A.´s beneficiadas. 

ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES: 

- Número de cidadãos capacitados 
- ... 

SISTEMÁTICA: 

Cronograma Geral de Execução 

(Segue modelo de cronograma a ser preenchido com local e data do evento, número de 

participantes e equipe). OBS.: os eventos poderão ocorrer concomitantemente. 

UF Seminário e Região 

Administrativa 

Data (dd a 

dd/mm/AA) 

Nº de 
Participantes Equipe 

     

     

     

 
Referências Bibliográficas: 
Indicar fontes de referência das ações a serem implementadas. 
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(MODELO) 

ANEXO 
 

PLANO DE CAPACITAÇÃO POR PALESTRAS 

 

1 – Dados Institucionais 

Nome: 

Sigla: CNPJ: 

Endereço Completo: Cidade/UF: 

CEP: TELEFONE: FAX: 

Nome do Dirigente: 

E-mail: 

 
Área de atuação da Instituição 

(Áreas em que a instituição atua, como consultorias, projetos pedagógicos, capacitações, entre 
outros). 

Experiências em Capacitação referente ao(s) tema(s) do objeto 

(Experiências e competência da instituição exclusivamente em capacitações). 

 

Quadro de Pessoal Envolvido na Proposta de Capacitação/Palestras 

(Dimensionar a equipe disponível para a execução por evento em função da atividade exercida, 

grau de formação e quantidade). 

Equipe Doutor Mestre Espec. Ens. Médio Ens. Fund. 

Coordenador      

Instrutores      

Apoio Administrativo      

Estagiários      

Outros      

 

 
Pessoal Complementar 
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(Especificar e justificar a necessidade de eventual contratação por serviços prestados de 
pessoal científico, técnico ou administrativo para a execução do projeto) 

 

 
Dados dos Coordenadores de Capacitação/Palestras 

Coordenador/Curso/Palestra 

Nome: 

Endereço Completo: 

Cidade/UF: CEP: 
Telefone: Fax: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 
Experiência Profissional: 

Coordenador/Curso/Palestra 

Nome: 

Endereço Completo: 

Cidade/UF: CEP: 
Telefone: Fax: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 
Experiência Profissional: 

Dados dos Instrutores* 

Instrutor/Curso/Palestra 

Nome: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 

Experiência Profissional: 

Tema do conteúdo que irá ministrar: 
Experiência Profissional vinculada ao tema que irá ministrar: 

Instrutor/Curso/Palestra 

Nome: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 

Experiência Profissional: 

Tema do conteúdo que irá ministrar: 
Experiência Profissional vinculada ao tema que irá ministrar: 

* Inserir quadros para todos os instrutores e demais participantes dos eventos de capacitação/estado 

 

Documentos a serem anexados para cada instrutor, caso o projeto seja selecionado: 

 

Cópia autenticada do diploma de curso superior, mestrado e doutorado se for o caso; Documentos 

comprobatórios da experiência profissional vinculada ao tema que irá ministrar como: cópias 

autenticadas do registro de atestado técnico, publicações, registro da carteira de trabalho. 

 
2 – PROJETO DE CAPACITAÇÃO PALESTRAS 
EXEMPLO: SEMINÁRIO DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS – AME, MAS NÃO SOFRA 
(EXEMPLO) 
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Objetivos: 
EXEMPLOS: 
Objetivo Geral: EXEMPLOS. 

Objetivos Específicos: Formar 1000 multiplicadores (estudantes do Curso de Psicologia ou 

Assistência Social) [...] durante à realização das palestras abaixo descritas: 
Evento 1 

Evento 2 
Evento 3 
Evento 4 
Evento 5 
Evento 6 
Evento 7 
Evento 8 
Evento 9 
Evento 10 

METAS: 

EXEMPLO: 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 1 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 2 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 3 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 4 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 5 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 6 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 7 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 8 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 9 

 Capacitar 100 (público-alvo) durante a realização do Evento 10 

EXEMPLO: PLANO DE PALESTRA 
PALESTRA 1 – LOCAL [...] 
PREVENÇÃO AO USO E ABUSO DE DROGAS (EXEMPLO) 
Instrutor: XXX 

Competências e 
habilidades Conteúdo Metodologia Recursos Avaliação 

     

     

     

     

RESUMO: (máximo 10 linhas) 

BREVE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO LOCAL/EVENTO ONDE ACONTECERÃO AS 
ATIVIDADES PROPOSTAS: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

APRESENTAÇÃO: 

JUSTIFICATIVA DA PALESTRA: 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM: 

METAS A SEREM ATINGIDAS: 

As metas de capacitação são aquelas relativas aos temas selecionados para as atividades em 

complementação à meta do objeto deste edital. 
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DA METODOLOGIA/ETAPAS DE REALIZAÇÃO: 
(Descrever qual metodologia pedagógica será utilizada nos eventos de capacitação discriminando 
as atividades que devem ser realizadas na mesma. Caso seja utilizada mais de uma, descrevê-las.) 

 

Conteúdos Programáticos 

(Descrever o tema abordado e a carga horária que deverão ser iguais para todos os eventos de 

capacitação). 

Mecanismos de Avaliação 
 

(Descrever os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos participantes) 

 

PÚBLICO-ALVO: 
Conforme delimitado serão formados 100 
multiplicadores por palestras 

 

Nº DE PESSOAS 

BENEFICIADAS/EVENTO: 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS: 

Para cada evento são considerados R.A.´s beneficiadas. 

ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES: 

- Número de multiplicadores por evento 
- ... 

SISTEMÁTICA: 

Cronograma Geral de Execução 

(Segue modelo de cronograma a ser preenchido com local e data do evento, número de 

participantes e equipe). OBS.: os eventos poderão ocorrer concomitantemente. 

UF Palestra e Localidade Data (dd a 

dd/mm/AA) 

Nº de 
Participantes Equipe 

     

     

     

 
Referências Bibliográficas: 
Indicar fontes de referência das ações a serem implementadas. 
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(MODELO) 

ANEXO 
 

PLANO DE ENCONTROS COLETIVOS DE TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA 

 

1 – Dados Institucionais 

Nome: 

Sigla: CNPJ: 

Endereço Completo: Cidade/UF: 

CEP: TELEFONE: FAX: 

Nome do Dirigente: 

E-mail: 

 
Área de atuação da Instituição 

(Áreas em que a instituição atua, como consultorias, projetos pedagógicos, capacitações, terapias 
comunitárias entre outros). 

Experiências em Terapias referente ao(s) tema(s) do objeto 

(Experiências e competência da instituição exclusivamente em terapias comunitárias e/ou 
ocupacionais entre outras). 

 

Quadro de Pessoal Envolvido na Proposta de Terapia Comunitária Ocupacional 
(Dimensionar a equipe disponível para a execução por evento em função da atividade exercida, 

grau de formação e quantidade). 

Equipe Doutor Mestre Espec. Ens. Médio Ens. Fund. 

Coordenador      

Terapeutas      

Apoio Administrativo      

Estagiários      

Outros      

 

 
Pessoal Complementar 
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(Especificar e justificar a necessidade de eventual contratação por serviços prestados de 
pessoal científico, técnico ou administrativo para a execução do projeto) 

 

 
Dados dos Coordenadores dos Encontros Coletivos de Terapia Comunitária 

Coordenador - Roda de Terapia Comunitária 

Nome: 

Endereço Completo: 

Cidade/UF: CEP: 
Telefone: Fax: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 
Experiência Profissional: 

Coordenador - Roda de Terapia Comunitária 

Nome: 

Endereço Completo: 

Cidade/UF: CEP: 
Telefone: Fax: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 
Experiência Profissional: 

Dados dos Terapeutas* 

Encontro de Terapia Comunitária 

Nome: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 

Experiência Profissional: 

Tema do conteúdo que irá ministrar: 
Experiência Profissional vinculada ao tema que irá ministrar: 

Encontro de Terapia Comunitária 

Nome: 

E-mail: 

Formação Superior (graduação, mestrado, doutorado, PhD em): 

Experiência Profissional: 

Tema do conteúdo que irá ministrar: 
Experiência Profissional vinculada ao tema que irá ministrar: 

* Inserir quadros para todos os instrutores e demais participantes dos eventos de capacitação/Região 

Administrativa 

 

Documentos a serem anexados para cada instrutor, caso o projeto seja selecionado: 

 

Cópia autenticada do diploma de curso superior, mestrado e doutorado se for o caso; Documentos 

comprobatórios da experiência profissional vinculada ao tema que irá ministrar como: cópias 

autenticadas do registro de atestado técnico, publicações, registro da carteira de trabalho. 
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2 – PROJETO DE ENCONTROS COLETIVOS DE TERAPIA COMUNITÁRIA 
EXEMPLO: ENCONTROS COLETIVOS DE TERAPIAS COMUNITÁRIAS DO 
PROJETO AME, MAS NÃO SOFRA (EXEMPLO) 
Objetivos: 
EXEMPLOS: 

Objetivo Geral: Promover encontros coletivos de terapia comunitária integrativa. 

Objetivos Específicos: acolhimento e partilha de vida para se falar das dores, dos problemas e das 
potencialidades das pessoas e das comunidades para no mínimo 18 (dezoito) encontros. [...] 
Evento 1 Evento 13 
Evento 2 Evento 14 
Evento 3 Evento 15 
Evento 4 Evento 16 
Evento 5 Evento 17 
Evento 6 Evento 18 
Evento 7 
Evento 8 
Evento 9 
Evento 10 
Evento 11 
Evento 12 

METAS: 

EXEMPLO: 
 Acolher e promover partilha de 55 (público-alvo) durante a realização do Evento 1 
 Acolher e promover partilha de 55 (público-alvo) durante a realização do Evento 2 
 Acolher e promover partilha de 55 (público-alvo) durante a realização do Evento 3 
 Acolher e promover partilha de 55 (público-alvo) durante a realização do Evento 4 
 Acolher e promover partilha de 55 (público-alvo) durante a realização do Evento 5 
 [...] 
 Acolher e promover partilha de 65 (público-alvo) durante a realização do Evento 18 

EXEMPLO: PLANO DE TERAPIAS COMUNITÁRIAS INTEGRATIVAS 
RODA 1 – REGIÃO ADMINISTRATIVA [...] 
TERAPIA COMUNITÁRIA INTEGRATIVA 
Terapeuta: XXX 
Competências e 
Habilidades Conteúdo Metodologia Recursos Avaliação 

     

     

     

     

RESUMO: (máximo 10 linhas) 

BREVE DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO LOCAL/EVENTO ONDE ACONTECERÃO AS 
ATIVIDADES PROPOSTAS: 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: 

APRESENTAÇÃO: 

JUSTIFICATIVA DA TERAPIA: 

OBJETIVOS DA TERAPIA: 

METAS A SEREM ATINGIDAS: 



33  

As metas de acolhimento são aquelas relativas aos temas selecionados para as atividades em 

complementação à meta do objeto deste edital. 

Da Metodologia/Etapas de Realização: 
(Descrever qual metodologia pedagógica será utilizada nos eventos de acolhimento discriminando 
as atividades que devem ser realizadas na mesma. Caso seja utilizada mais de uma, descrevê-las.) 
Mecanismos de Avaliação 

 

Conteúdos Programáticos 

(Descrever o tema abordado e a duração que deverão ser iguais para todos os eventos de 

acolhimento).. 

 

(Descrever os mecanismos de acompanhamento e avaliação dos acolhidos) 

 

PÚBLICO-ALVO: 
Conforme delimitado/evento serão acolhidos 55 
indivíduos por encontro coletivo até o 17º encontro e 
65 indivíduos no ultimo encontro. 

 

Nº DE PESSOAS 

BENEFICIADAS/EVENTO: 

REGIÕES ADMINISTRATIVAS BENEFICIADAS: 

Para cada evento são considerados R.A.´s beneficiadas, preferencialmente serão acolhidos 
indivíduos familiares de dependentes químicos em tratamento em Comunidade Terapêutica 
conveniada da SEJUS/GDF ou SENAPRED/MDS. 

ACOMPANHAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

INDICADORES: 

- Número de cidadãos acolhidos 
- ... 

SISTEMÁTICA: 

Cronograma Geral de Execução 

(Segue modelo de cronograma a ser preenchido com local e data do evento, número de acolhidos 

e equipe). 

OBS.: os eventos poderão ocorrer concomitantemente. 

UF Encontro  Coletivo de 

Terapia Comunitária  e 
Região Administrativa 

Data (dd a 

dd/mm/AA) 

Nº de 
Acolhidos Equipe 
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Referências Bibliográficas: 
Indicar fontes de referência das ações a serem implementadas. 
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(MODELO) 

ANEXO 

 

DECLARAÇÃO A RESPEITO DE DIRIGENTES 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], 

nos termos do art. 18, incisos VIII e IX, do Decreto 37.843, de 2016 c/c artigo 39 da Lei n.º 

13.019/2014 que: 

➢ Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal e/ou do 

Distrito Federal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 

até o segundo grau, das pessoas mencionadas acima. Observação: a presente vedação não se aplica 

às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o 

que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa 

figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, 

§5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 
 

 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e cargo 
que ocupa na OSC 

Carteira de identidade, órgão 
expedidor e CPF 

Endereço residencial, telefone 
e e-mail 

   

   

   

   

   

   

   

 

➢ Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão 

ou entidade da administração distrital celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 

específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

➢ Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de 

Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal 

e/ou distrital; 
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(b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública distrital celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as 

hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais 

condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de 

crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores. 

 

 

Local-UF, de de 20  . 

 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 

ANEXO 

 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 
 

Declaro, em conformidade com o art. 33, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, 

que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

➢ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

➢ pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas. 

OU 

➢ dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, 

ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua 

situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

 

Local-UF, de de 20  . 

 
 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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(MODELO) 

ANEXO 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

 

Declaro para os devidos fins que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e 

seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 

2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

➢ Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 

nacional; 

➢ Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

➢ Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo 

de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação 

não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora 

referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma 

pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 

39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

➢ Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas 

as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

➢Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação 

e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar 

com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e 

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

administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de 

chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de 

governo; 

➢ Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e 

➢ Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 

decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 

exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada 
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responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III 

do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

 

Local-UF, de de 20  . 

 

 

........................................................................................... 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO – REFERÊNCIAS PARA COLABORAÇÃO 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Segundo o relatório sobre a “Carga Global das Doenças” da Organização Mundial da Saúde 

(OMS), o uso abusivo de álcool e drogas está entre os maiores responsáveis pela morte prematura e 

pela perda de vida saudável e produtiva nas Américas, causando um grande impacto social, 

econômico e de saúde pública dessas nações. 

Além desses dados mensurados, existe o sofrimento dos familiares de dependentes químicos, 

que em razão das experiências cotidianas vividas com parente usuário de drogas, traz enormes 

prejuízos nos aspectos físico, financeiro, de relações interpessoais e sociais, além do impacto 

negativo em sua perspectiva subjetiva. 

A maioria das famílias de dependentes químicos adoece emocionalmente por se culparem 

pela doença de seus entes queridos, atingindo alto grau de codependência e sofrendo os seus males 

que, por vezes, resultam em: depressão, síndrome do pânico ou, até mesmo, suicídio, dentre outros. 

Essas famílias, em grande parte, sentem vergonha, sofrem em silêncio, sozinhas, isoladas, e 

se preocupam apenas com o tratamento do familiar adicto, esquecendo de si mesmas. 

Esse projeto possui como público-alvo os familiares e os possíveis multiplicadores sociais, 

uma vez que, a esse público, cabe um importante papel na recuperação do familiar dependente 

químico e também na prevenção do uso indevido de drogas. 

Essa proposta visa levar informações por meio de palestras e cursos que serão ministrados e 

oferecidos aos estudantes e profissionais de Psicologia, de Serviço Social, Educadores, em geral, e de 

cursos de áreas afins, visto que esses profissionais e futuros profissionais cuidam ou cuidarão dessas 

famílias no exercício de suas profissões, onde também serão estimulados a produzirem material 

científico sobre estas ações, fomentando o programa com direções para fundamentar uma política 

pública específica neste tema. 

Este Projeto engloba, ainda, a realização de capacitação de Multiplicadores Sociais sobre a 

codependência e palestras para as famílias da sociedade em geral, com o intuito de orientação aos 

pais, na prevenção do uso indevido de drogas. 

A Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania é protagonista nesse contexto, com um 

conjunto de programas e projetos nas áreas de Prevenção, Tratamento e Reinserção social e 

econômica. 

Para tanto, deverá atingir as metas, indicadas abaixo: 

 
1. Divulgação do Projeto 

 

1.1 Material de divulgação: 10.000 folders e 20 banners. 
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2. Prevenção na Família 

 

2.1 Seminários para a formação de 1.000 Multiplicadores; 

2.2 30.000 cartilhas informativas 

3. Acolhimento às Famílias 

 

3.1 Distribuição de 10.000 livros e de 20.000 cartilhas sobre codependência; 

3.2 Contratação de empresa de Psicologia/Assistência Social para acompanhamento de 

1.000 familiares de dependentes; 

3.3 Concessão de 1.5000 (mil e quinhentas) cestas básicas para familiares de dependentes 
de baixa renda; 

4. Acolhimento às Famílias 

 

4.1 Realização de Palestras para 1.000 familiares; 

4.2 Material destinado às palestras. 

 
 

Para a execução destas Metas, espera-se que a OSC elabore e execute os Planos de 

Capacitação e Trabalho relacionados nos inclusos anexos. 

Para a consecução das metas, as Organizações deverão apresentar projeto contendo Plano de 

Trabalho, modelo incluso, Planos de Capacitação e Planos de Rodas de Terapia, tudo conforme 

modelo incluso. 

Saliente-se que o desenvolvimento das atividades relacionadas nas metas poderá ocorrer de 

forma concomitante, não estando o início de cada etapa, necessariamente, atrelado ao encerramento 

das etapas anteriores. 

DO RECURSO PARA COLABORAÇÃO 

 
Está previsto o valor de R$ 1.111.111,50 (um milhão, cento e onze mil, cento e onze reais e 

cinquenta centavos) para a execução do proposto em pauta. 

 

DETALHAMENTO DA META 

 

Conforme exposto em epígrafe, as metas a serem executadas são: 
 

METAS ETAPAS 

Divulgação do Projeto 
1.1. Material de divulgação: 10.000 
folders e 04 banners. 

 

Prevenção na Família 

2.1. Palestras para 1.000 

familiares ou educadores; 
 

2.2. 30.000 cartilhas informativas. 
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Acolhimento às 

Famílias 

3.1. Distribuição de 10.000 livros 

e de 20.000 cartilhas sobre 

codependência; 

 

3.2. Contratação de empresa de 

Psicologia/Assistência Social 

para acompanhamento de 1.000 

familiares de dependentes. 

 

3.3. Concessão de 1500 cestas 

básicas para familiares de 

dependentes de baixa renda; 

 

 

 

 

 
Multiplicação da informação 

 

4.1. Realização de Palestras, 

Cursos, seminários, workshops e 

outros, para a formação de 1.000 

Multiplicadores; 

 

4.2. Material para subsidiar as 

palestras. 

 
 

No tocante a meta 01, os folders devem ser coloridos (4x1), no formato 297x420mm, 

substrato recliclato, gramatura 240g, acabamento vinco central e 10.000 (dez mil) unidades de 

tiragem. Os 04 (quatro) banners devem ser no formato 90x150mm, impressão frente, devem ser 

coloridos (4x), material lona fosca 280g, acabamento bastão e cordão e acompanhados de 04 (quatro) 

tripés, todos os materiais deverão conter o e-mail: subed@sejus.df.gov.br e os telefones: (61) 2104- 

4293 / 4294. 

A meta 02 e meta 04 encontram-se detalhadas nos campos: das capacitações e da 

abrangência, do público beneficiário e das cestas básicas. 

No tocante a meta 03, os livros e cartilhas sobre codependencia deverão abordar 

enfaticamente a temática da codependencia familiar, a prevenção ao uso de drogas, essencialmente 

em face do familiar adicto. 

 

DAS CAPACITAÇÕES 

Os eventos de capacitação seminários e palestras devem abranger obrigatoriamente as seguintes 

áreas de conhecimento: 

Drogas – dependência de substâncias de uso e abuso 

Prevenção – Estratégias de ação 

mailto:subed@sejus.df.gov.br
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A coodependência familiar 

Estratégias gerais de uma abordagem motivacional 

 
 

Lembra-se que para cada evento selecionado deverá ser ofertado 01 (um) curso de 

capacitação através de seminário ou palestras com fito de formar multiplicadores, atente-se que são 

públicos distintos, bem como que ambas capacitações deverão abranger todas as áreas de 

conhecimento descritas acima. 

Os cursos e palestras serão ministrados por profissionais especialistas em Dependência 

Química e Codependência e por representantes de grupos de apoio, sendo os seminários destinados 

aos estudantes dos cursos de Psicologia e Serviço Social, Educadores em geral e/ou outros de áreas 

afins, nas diversas faculdades do Distrito Federal, levando informação sobre a codependência e 

buscando a redução do preconceito aos dependentes químicos e familiares; 

As palestras serão executadas especialmente para as famílias adoecidas pela adicção de seus 

entes queridos. 

 

DA ABRANGÊNCIA, DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO E DAS CESTAS BÁSICAS 

 

Os projetos apresentados ao presente Edital de Chamamento Público deverão ter como objeto 

a realização de eventos de capacitação nas diversas Regiões Administrativas do Distrito Federal, 

Universidades Públicas e Privadas, Sede da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, nas 

Comunidades Terapeuticas parceiras da Secretaria de Justiça e Cidadania e com o Ministério da 

Cidadania, bem como conforme demanda recebida e designada pela Subsecretaria de Enfrento às 

Drogas da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, obedecendo a seguinte 

quantidade de mínima de cursos/capacitação/seminário e encontros de terapia comunitária: 

a) 10 (dez) seminários de capacitação; 

b) 10 (dez) palestras para formar multiplicadores; 

c) 18 (dezoito) encontros de terapia comunitária integrativa; 

 

Deverão ser beneficiários do objeto desta Chamada Pública no mínimo 1000 familiares ou 

educadores e 1000 indivíduos constituídos em sua maioria por estudantes e profissionais de 

Psicologia, de Serviço Social, Educadores, em geral, e de cursos de áreas afins do Distrito Federal. 

As OSCs deverão apresentar Plano de Capacitação/Seminário e Plano de Palestras específico 

para todo o Distrito Federal, conforme disposto no Edital e nos presentes Anexos. 

Destaca-se para os Palestras aos familiares de dependentes químicos em casas de  

recuperação, clínicas e comunidades terapêuticas, levando informações sobre como a família pode 

superar a codependência e colaborar no processo de recuperação do dependente; 
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Noutro sentido, deverão ocorrer 18 (dezoito) encontros de terapia comunitária com o fito de 

acolher familiares acometidos pela codependência em face de seus entes queridos adictos. 

Lembra-se que aos familiares adoecidos pela codependência de baixa renda, seja nas palestras 

ou seja nos encontros de terapia comunitário irão recebem 1.500 (mil e quinhentas) cestas básicas 

contendo minimamente os itens informados abaixo: 

 

Item Qntd Unid. Descrição R$ Unitário R$ Total 

 

1 
 

1 
 

Pc/500g 
Achocolatado Em Pó 

Instantâneo 
  

2 1 Pc/5kg Açúcar Refinado   

3 1 Pc/5kg Arroz Tipo 1   

4 1 Pc/200g Biscoito Cream Cracker   

5 1 Pc/120g Biscoito Wafer   

 

6 
 

1 
 

Pc/500g 
Café Torrado E Moído A 

Vácuo 
  

7 1 Unid Embalagem Plastificada   

8 1 Pc/1kg Farinha De Trigo   

9 2 Pc/500g Feijão Carioca Tipo 1   

10 1 Pc/500g Farinha de Fubá   

11 2 Pc/25g Gelatina   

12 1 Pc/500g Leite Em Pó Integral   

13 1 Pc/500g Macarrão Espaguete   

14 1 Pc/500g Macarrão Parafuso   

 

15 
 

1 
 

Sc/340g 
Molho De Tomate 

Tradicional 
  

16 2 Pe/900ml Óleo De Soja   

17 1 Pc/1kg Sal Refinado   

18 3 Lt/125g Sardinha   

19 1 Lt/200g Seleta De Legumes   

20 1 Pt/300g Tempero Completo   

 

A OSC vencedora deverá providenciar a logística de entrega, atentando-se para as boas regras 

de vigilância sanitária, bem como que respectivas cestas básicas sejam entregues até 31/12/2019, 

especialmente em respeito ao ano eleitoral de 2020 e os respectivos recursos oriundos do Governo 

Federal através de convênio. 

De igual forma, a OSC proponente deverá apresentar um plano de distribuição das respectivas 

cestas básicas. 

 

 
DA EQUIPE TÉCNICA 

 

As OSC’s deverão contar com equipe multidisciplinar voltadas às áreas de conhecimentos 

expostas em epígrafe com experiência comprovada em cursos de capacitação e nos temas 

abordados. 
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As equipes técnicas das instituições deverão contar com, no mínimo, o quadro de 

profissionais especificado a seguir: 

 
Profissional Formação 

Coordenador 
Nível superior em qualquer área e experiência comprovada em coordenação 

de cursos 

Instrutores Nível Superior afim à área de capacitação em pauta. 

Apoio administrativo Nível Médio 

 

Os instrutores deverão ter formação voltada à área da capacitação em pauta e possuírem 

experiência pedagógica comprovada. 

Durante a realização das capacitações, a didática e o domínio dos temas abordados pelos 

instrutores serão avaliados pela Coordenação, por meio de um relatório de avaliação e de fichas de 

avaliação individual preenchidas pelos participantes. 

No tocante às rodas de terapia comunitária, essas deverão ser executadas por profissionais 

capacitados em curso de Terapia Comunitária Integrativa, comprovado através de 

certificado/diploma emitido por Instituição de Ensino apta a tal capacitação. 

No caso de a instituição parceira solicitar a substituição de instrutores, a Coordenação 

deverá anuir ao novo profissional, que deverá apresentar experiência e formação equivalentes ao 

anterior. 

 
 

DO CONTEÚDO E DURAÇÃO 

 

Os cursos e/ou turmas devem ter duração mínima de 4 horas/aula e constar de aulas 

teóricas e/ou práticas específicas, e obrigatoriamente referentes às áreas de conhecimento acima 

descritas com vistas a prover os participantes de informações técnicas e procedimentos relevantes 

para amenizar os efeitos da codependência, bem como referente à prevenção em geral. 

Os cursos oferecidos devem ter caráter multiplicador, objetivando capacitar e sensibilizar a 

comunidade para as consequências do uso e abuso de drogas lícitas e ilícitas e das famílias 

acometidas pela codependência, capacitando para a necessidade de busca de alternativas que tragam 

resultados sociais e econômicos positivos. 
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A Terapia Comunitária apresenta como características básicas a discussão e a realização de 

um trabalho de saúde mental preventiva de base comunitária. Enfatiza o trabalho de grupo como 

instrumento de agregação social, e, a partir dessa dinâmica, propõe a criação gradual da consciência 

social para que os indivíduos descubram as potencialidades terapêuticas transformadoras adquiridas 

a partir do sofrimento humano. 

A Terapia Comunitária tem construído sua identidade ancorada em cinco grandes eixos: o 

Pensamento Sistêmico, a Teoria da Comunicação, a Antropologia Cultural, a Pedagogia de Paulo 

Freire e a Resiliência. 

Conduzida por uma dupla de terapeutas, os encontros de Terapia Comunitária se 

desenvolvem com os participantes em círculo, guiadas pela sistematização de uma técnica que 

compreende seis etapas: acolhimento, escolha do tema, contextualização, problematização, rituais 

de agregação e conotação positiva e avaliação (BARRETO, 2008) e duração de 03 (três) horas cada 

encontro. 

Os encontros de Terapia Comunitária têm o intuito de criarem um espaço de palavra para os 

participantes, sendo terapêutica para quem fala e para quem ouve, no sentido de proporcionar o 

aprendizado com a partilha de experiências. 

A OSC parceira deve ter como princípios norteadores: (i) atitude de respeito em relação ao 

conteúdo das falas e aos seus sentimentos e (ii) a valorização em relação à experiência de vida dos 

participantes da Terapia Comunitária proporcionando um ambiente de aceitação e afetividade. 

Dessa maneira, os participantes devem sentir liberdade e confiança para compartilhar seus 

sentimentos, sem o risco de serem julgados ou excluídos (SOARES, 2008). 

As informações aqui expostas deverão constar dos respectivos anexos, notadamente PLANO 

DE TRABALHO, PLANO DE CAPACITAÇÃO e PLANO DE RODAS. 
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ANEXO - ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DA PROPOSTA 

 

1. DO PLANO DE TRABALHO 

A proposta a ser apresentada pelas OSCs deverá ser redigida em língua portuguesa e conter 

pelo menos os seguintes itens, levando em consideração as diretrizes apresentadas no presente 

edital, os critérios de julgamento das propostas (ANEXO III) e as referências para colaboração 

(Anexo (...)): 

No planejamento técnico, a OSC deverá apresentar, necessariamente, descrição quanto ao 

contexto em que a proposta se insere, incluir informações sobre a organização e a equipe envolvida 

com o projeto e indicar a metodologia das atividades a serem desenvolvidas para o cumprimento de 

cada uma das metas, incluindo indicadores e marcos a serem utilizados para sua aferição. 

As metas deverão ser detalhadas, com indicação das estratégias a serem desenvolvidas 

durante a execução do projeto, com o intuito de atingir os objetivos apresentados no Edital. Na 

apresentação da organização e da equipe, destaca-se a necessidade de indicação do portfólio de 

projetos da instituição e do currículo das pessoas envolvidas com o projeto. Sugere-se a descrição 

clara de como a equipe será estruturada quanto ao papel de cada um de seus integrantes, bem como 

a indicação das experiências, conhecimentos e habilidades relevantes dos integrantes, 

demonstrando a capacidade técnica necessária ao desenvolvimento das ações previstas. 

2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

No cronograma, a OSC deverá apresentar os prazos previstos para a realização das 

atividades e para o atingimento das metas. A OSC deverá considerar a necessidade de adequação ao 

período de vigência do convênio (até 31 de dezembro de 2019), ressalvado eventual termo aditivo, a 

OSC deverá levar em consideração, ainda, a vigência da parceria, do presente Edital. 

 
 

META/ ETAPA Nº 
ESPECIFICAÇÃO VALOR 

DATA 
INÍCIO 

DATA 
TÉRMINO 

META 01 
Divulgação do 

Projeto 
- Dez/2019 Dez/2019 

Etapa 01 
Material de 
Divulgação 

- Dez/2019 Dez/2019 

META 02 
Prevenção na 
Família 

- Dez/2019 Dez/2019 

Etapa 2.1 Palestras - Dez/2019 Dez/2019 

Etapa 2.2 Cartilhas - Dez/2019 Dez/2019 

META 03 
Acolhimento às 

Famílias 
- Dez/2019 Dez/2019 

6 ao tot Distribuição de livros e 
cartilhas 

- Dez/2019 Dez/2019 

Etapa 3.2 
Contratação de 
empresa de 

- 
Dez/2019 Dez/2019 
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 Psicologia    

Etapa 3.3 Concessão de cestas 
básicas 

-  

Dez/2019 
 

Dez/2019 

META 04 
Multiplicação da 

informação 
- Dez/2019 Dez/2019 

Etapa 4.2 Material Didático - Dez/2019 Dez/2019 
 

 

 

 

3. DA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

 
 

TÍTULO DO PROJETO 

Ame, mas não sofra! 

 
CARACTERIZAÇÃO DA OSC 

 
NOME DA ENTIDADE - Indicar o nome da entidade interessada na execução da proposta 

de trabalho. 

CNPJ- Indicar o número de inscrição da entidade interessada no Cadastro Nacional de 

Pessoa Jurídica. 

ENDEREÇO - Indicar o endereço completo da entidade interessada (rua, número, bairro, 

etc.) 

UF - Mencionar a sigla da unidade da federação a qual pertença à cidade indicada. 

CEP - Mencionar o código do endereçamento postal da cidade mencionada. 

DDD/TELEFONE - Registrar o código DDD e número do telefone onde esteja situada 

entidade interessada. 

 

RESPONSÁVEIS 

Informar o nome das pessoas responsáveis pela gestão das ações e execução do projeto, 

qualificando os mesmos (cargo e/ou função no âmbito da OSC). 

Aqui devem ser informados também os nomes e contatos (telefone e e-mail) da equipe 

técnica responsável pela elaboração do projeto, com a qual os Ministérios poderão estabelecer 

eventuais contatos. 

 

RESPONSÁVEL - Registrar o nome do responsável pela entidade. 

CPF - Registrar o número da inscrição do responsável no Cadastro de Pessoas Físicas. 

PERÍODO DE MANDATO: Registrar o período de mandato do responsável. 

RG/ÓRGÃO EXPEDIDOR - Registrar o número da carteira de identidade do responsável, 
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sigla do órgão expedidor e unidade da federação. 

CARGO - Registrar o cargo do responsável. 

ENDEREÇO - Indicar o endereço completo do responsável (rua, número, bairro, etc.). 

CEP - Registrar o código do endereçamento postal do domicílio do responsável. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO A SER EXECUTADO 

O objeto a ser executado pela OSC é àquele exposto no item 2 deste edital a saber: 

 

“informar e apoiar 1.000 familiares de dependentes químicos do Distrito Federal, 

especialmente os familiares dos acolhidos em comunidades terapêuticas, em 

diferentes contextos, fornecendo ainda para os respectivos familiares 1.500 cestas 

básicas e orientar as famílias em geral, preventivamente, contra as drogas, formando 

1.000 (um mil) multiplicadores sociais, atendendo à população contribuindo para a 

elevação dos índices de recuperação da codependência.” 

. 

PÚBLICO E ABRANGÊNCIA 

 

Com base nas Referências para Colaboração – Anexo, as OSCs deverão: 

 
 

 Descrever com clareza o público a ser beneficiado direta e indiretamente com as ações 

previstas no projeto, informando o tipo de público e a quantidade a ser contemplada 

com cada ação. 

 Informar também a abrangência da proposta, destacando as regiões administrativas a 

serem beneficiados pelas ações, bem como, o número de beneficiários diretos em 

cada região administrativa. 

 
DOS LIVRETOS, LIVROS, CARTILHAS E AFINS 

 
O material exigido na etapa 2.2. 3.1 e 4.2 deverão guardar pertinência com o objetivo e 

metas do presente chamamento público. 

Com o fito de melhor orientação, solicita-se que o material gráfico contenha as marcas do 

GDF, Governo Federal, Secretaria de Justiça e Cidadania e Ministério da Cidadania. 

Poderão ser incluídas na proposta, ainda, outras informações entendidas como necessárias e 

relevantes, especialmente conforme disposto abaixo: 

 

Drogas – dependência de substâncias de uso e abuso 

Prevenção – Estratégias de ação 
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A coodependência familiar 

Estratégias gerais de uma abordagem motivacional 

 

 
Lembrando-se que os seminários serão voltados para estudantes e educadores em geral e as 

palestras para as famílias codependentes, bem como para as famílias em geral, assim sugere-se que 

o material de prevenção guarde relação com famílias, prevenção nas escolas, os malefícios da 

maconha, cigarro eletrônico, dependência química na adolescência e a ruptura dos vínculos 

familiares pelo uso e abuso de álcool e outras drogas. 

No tocante a codependencia familiar, sugere-se que a temática seja fundada na família 

como fundamento da sociedade e a desestrutura familiar ocasionada pelo uso e abuso de álcool e 

outras drogas. 

 

 
 

PERÍODO DE EXECUÇÃO 

 
 

Indicar as datas de início e término da execução do projeto, levando em consideração o 

disposto no presente Edital e o cronograma de execução. 

 
DETALHAMENTO DE DESPESAS 

 
O Detalhamento de Despesas é um instrumento que permite a visualização detalhada das 

quantidades e custos de cada um dos bens e/ou serviços necessários à execução de cada meta. Para 

tanto devem ser calculadas as quantidades de serviços e bens necessários (de consumo) e, a partir 

dos custos unitários de cada um deles, calcular os custos da programação física proposta. 

Os custos de cada meta devem ser detalhados neste tópico. 

Todos os itens a serem adquiridos com recursos do projeto deverão estar detalhados. Exemplo de 
detalhamento de despesas: 

 

 

Especificação 

 

Unid. 

 

Quant 

. 

 

Valor 

Unit. 

(R$) 

 

Valor 

Total 

(R$) 

 

SEJUS(R$) 

 

Contrapartida 

(R$) 

Meta 1 – exemplo... 

Etapa 1.1 – Realização de 10 cursos e/ou seminários... 

Contratação de serviço de técnico para 
realização de reuniões de mobilização e 
sensibilização 

 ... ... ... ... ... 

 

Etapa 1.2 – Fornecimento de material 
gráfico 

Hora 
técnica 

...  

... 

 

... 

 

... 

 

... 

Subtotal 1    

TOTAL GERAL    
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*Obs: Todas as metas e todas as etapas deverão estar relacionadas em tabela conforme modelo 

apresentado acima. 

 

Neste tópico também devem ser informados os cálculos realizados para a obtenção de 

determinados valores e/ou quantidades. 

Para alguns itens, como é o caso dos combustíveis, solicita-se um detalhamento a parte, após 

sua descrição geral por meta, demonstrando os cálculos que levaram à quantidade solicitada, 

relacionando de maneira sintética as etapas e respectivas quilometragens a serem percorridas. 

 
 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES 

Descrever os mecanismos de monitoramento e avaliação a serem adotados. 

Se possível, incluir algum mecanismo de controle social, preferencialmente envolvendo as 

peculiaridades de cada Região Administrativa atendida. Este item não poderá ser objeto de 

disponibilização de recursos da parceria, sendo de obrigação da OSC. 

 

CAPACIDADE TÉCNICO OPERACIONAL 

Informar a estrutura (equipamentos, pessoal, etc.) que a OSC possui e que será efetivamente 

utilizada/alocada na execução do objeto da proposta. 

Detalhar a distribuição dos equipamentos e estruturas físicas (caso possua) na área de 

abrangência do projeto (Distrito Federal). 

Neste item informar também a quantidade e perfil (ou formação) dos profissionais que 

atuarão no projeto, já disponíveis na instituição. Preferencialmente informar nome, formação e 

lotação. Informar também o tipo de participação (coordenador, auxiliar administrativo, técnico, 

apoio logístico, contabilidade, etc.) e o grau de dedicação (estimativa aproximada de horas/semana, 

porcentual do tempo ou outro indicador). 

 

EXPERIÊNCIA DA ENTIDADE 

Descrever as experiências da entidade em atividades referentes à matéria objeto deste Edital 

e apresentar atestados de capacidade técnica 

Informar projetos desenvolvidos, destacando a duração dos mesmos, períodos de realização, 

financiador, local ou abrangência, atividades desenvolvidas, dentre outras informações que julgar 

relevantes. 

Informar as publicações realizadas pela OSC (ou que tenham contado com a participação da 

mesma), relacionadas às linhas de ação deste Edital. Informar título, conteúdo, tipo de material,  

ano de publicação e características do mesmo (no de páginas, etc.). 
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PERFIL DOS PROFISSIONAIS (INSTRUTORES, CONSULTORES, PALESTRANTES 

TERAPEUTAS E ETC) 

 

Deverá ser informada a formação acadêmica e experiência profissional, sem os nomes, dos 

profissionais a serem contratados para a execução de serviços previstos na proposta apresentada. 

 

 
 

ANEXOS 

Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão de Seleção. 

 
ELEMENTOS/ITENS DE DESPESAS 

 

Poderão ser contemplados no orçamento do Plano de Trabalho, os elementos/itens de despesas 

abaixo mencionados. Será facultado a OSC escolher dentre os elementos/itens de despesas 

relacionados, os que venham atender as reais necessidades, não podendo, no entanto, acrescentar 

qualquer item não previsto no detalhamento: 

 

 Aluguel de estrutura 

 Aluguel de Ar-condicionado 

 Aluguel de painel 

 Piso estruturado 

 Alimentação de palestrantes, instrutores, consultores ou terapeutas; 

 Passagem aérea ou terrestre de palestrantes, instrutores, consultores ou 

terapeutas; 

 Diária de palestrantes, instrutores, consultores ou terapeutas; 

 Honorário de palestrantes, instrutores, consultores ou terapeutas; 

 Confecção de crachás, folders, panfletos, livretos de bolso, banners, cartilhas do multiplicador, 

apostilas, cartilhas sobre codependência emocional. 

 Aquisição de livros, livretos e cartilhas. 

 Aluguel de cadeira e mesas para palestras. 

 Telão para palestras. 

 Aluguel de tenda para terapias comunitárias integrativas. 

 Aluguel de Som, data show para os cursos e/ou seminários. 

 Aluguel de tela e projetor multimídia. 

 Aquisição de cestas básicas para distribuição aos familiares de acolhidos em comunidades 
terapêuticas. 

 
Não poderão ser contempladas no orçamento despesas com: 

 

 Taxa de Administração, gerência ou similar; 

 Pagamento, a qualquer título, servidor ou empregado público, integrante de quadro de pessoal 

de órgão ou entidade pública da administração direta ou indireta, por serviços de consultoria 

ou assistência técnica, salvo nas hipóteses previstas em leis específicas e na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias; 
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 Pagamento de diárias e passagens a agente público da ativa por intermédio de convênios ou 

instrumentos congêneres firmados com entidades de direito privado ou com órgãos ou 

entidades de direito público; 

 Pagamento, a qualquer título, a empresas privadas que tenham em seu quadro societário 

servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública, ou de sociedade de economia 
mista, por serviços prestados, inclusive consultoria, assistência técnica ou assemelhados; 

 Taxas bancárias, multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou 

recolhimentos fora dos prazos, exceto, no que se refere às multas, se decorrentes de atraso na 

transferência de recursos pela concedente, e desde que os prazos para pagamento e os 

percentuais sejam os mesmos aplicados no mercado; 

 Despesas com publicidade, salvo a de caráter educativo, informativo ou de orientação social, 
da qual não constem nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal e desde 

que previstas no Plano de Trabalho. 


