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O GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO
DA CULTURA COM ESTEIO NA LEI Nº 13.019, DE
31 DE JULHO DE 2014 E ALTERAÇÕES
POSTERIORES, TORNA PÚBLICO O PRESENTE
EDITAL DA SEGUNDA REABERTURA DE
CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À SELEÇÃO
DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL
INTERESSADA EM CELEBRAR ACORDO DE
COOPERAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO A
EXECUÇÃO DO PROJETO ESPÍRITO SANTO
MUSICAL.
1.
PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a
celebração de parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, por intermédio da
Secretaria de Estado da Cultura, por meio da formalização de Acordo de Cooperação, para
a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de
bens (instrumentos musicais) à organização da sociedade civil (OSC), que desenvolvam
trabalhos com adolescentes e jovens do Estado do Espírito Santo e conforme condições
estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e
alterações posteriores e pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas
neste Edital.
1.3. Poderão ser selecionadas 10 (dez) propostas, observada a ordem de classificação e a
disponibilidade de bens (instrumentos musicais) para a celebração dos Acordos de
Cooperação.
1.4. O presente Edital poderá ser impugnado em até 05 (cinco) dias após a data de sua
publicação por qualquer cidadão.
2.
OBJETO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
2.1. O Acordo de Cooperação terá por objeto a concessão de apoio da administração
pública estadual para a execução do projeto Espírito Santo Musical.
2.2. Objetivos específicos da parceria:
a) Fortalecer, por meio da doação de instrumentos musicais, as OSCs que desenvolvem
ações de formação, capacitação e difusão da Musica;
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3.
JUSTIFICATIVA
A Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo - SECULT valoriza a Cultura Capixaba
promovendo às Artes, a Cidadania e as Expressões da Diversidade Cultural Capixaba. São
desenvolvidas ações de formação e capacitação cultural, de proteção do patrimônio
cultural, de afirmação da Cultura como elemento de identidade social e de fomento à
produção artístico-cultural, em todas as suas expressões.
Destaca-se, na área da Cultura do Estado do Espírito Santo, o setor musical como um dos
mais importantes para promoção do desenvolvimento social e econômico. Dentro deste
contexto, a SECULT desenvolveu o projeto Espírito Santo Musical que visa a aquisição de
instrumentos musicais para o fortalecimento da Música no Estado do Espírito Santo e
posterior doação às Organizações da Sociedade Civil que executam ações de formação,
capacitação e difusão musical nos municípios capixabas, sendo que suas atividades
deverão ser gratuitas e deverão atender ao disposto na Lei Federal Nº 13.019/2014 e as
alterações posteriores.
Para tanto as organizações da sociedade civil (OSC) que pretendem participar do presente
certame deverão apresentar um Plano de Trabalho com um conjunto de ações, atividades
e/ou oficinas, permitindo, por meio de aulas teóricas e práticas, que os participantes
desenvolvam os elementos da música, entre eles: melodia, harmonia, timbre, ritmo e
intensidade, contemplando a formação cultural/musical, o fortalecimento do ensino de
música e tornando universal o acesso através de aulas gratuitas.
4.
PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019,
de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
a) entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou
terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio,
auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de
fundo patrimonial ou fundo de reserva;
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b) Promover o desenvolvimento da iniciação e formação musical;
c) Formar e capacitar crianças, adolescentes e jovens promovendo a inclusão dos mesmos
no cenário cultural, artístico, social e intelectual;
d) Fortalecer a Música no Estado do Espírito Santo.

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de
1999; as integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social;
as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e
renda; as voltadas para fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou
capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para
execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de
interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente
religiosos.
4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
a) estar em dia com suas obrigações fiscais;
b) possuir experiência comprovada na formação e capacitação de crianças,
adolescentes e jovens na área musical;
c) estar com os objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de
relevância pública, cultural e assistencial; e
d) declarar, conforme modelo constante no ANEXO I – Declaração de Ciência e
Concordância, que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus
anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações
e documentos apresentados durante o processo de seleção.
4.3. Não será permitida a participação do presente chamamento público, a atuação em
rede por duas ou mais OSCs.
5.
REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO
5.1. Para a celebração do Acordo de Cooperação, a OSC deverá atender aos seguintes
requisitos:
a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do
instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº
13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);
b) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 2 (dois)
anos de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria
ou de natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no
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momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do art. 26, caput, inciso III, do
Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014);
d) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, conforme ANEXO II –
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração
de capacidade prévia instalada, sendo admitida a aquisição de bens e equipamentos ou a
realização de serviços de adequação de espaço físico, com recursos próprios, para o
cumprimento do objeto da parceria. (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº
13.019, de 2014);
e) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas na forma do art. 26, caput, inciso III, do
Decreto nº 8.726, de 2016, a ser comprovada por meio de comprovantes de experiência
prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no
mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo
de outros:
1. instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da
sociedade civil;
2. relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
3. publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas
pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;
4. currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, sejam
dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados, entre outros; e
declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de
atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes,
organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou
privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou
5. prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização da
sociedade civil;
f) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de
contribuições, de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§
2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014, e
art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016);
g) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil
ou cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da
Lei nº 13.019, de 2014);
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h) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone,
endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e
número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme
ANEXO III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes
da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput,
inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016);
i) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia
de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34,
caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto nº
8.726, de 2016) e conforme ANEXO VI;
j) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC
se tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019,
de 2014).
k) apresentar Plano de Trabalho, conforme ANEXO IV, seguindo as orientações
contidas no ANEXO V.
5.2. Ficará impedida de celebrar o Acordo de Cooperação a OSC que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada
(art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014);
c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública estadual, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria
natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros
de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput,
inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do
Decreto nº 8.726, de 2016);
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco)
anos, exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou,
ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito
suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);
e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de
participação em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração
de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção
prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no
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inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de
2014);
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos
8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014); ou
g) tenha 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; que tenha sido julgada
responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função
de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por
ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art.
12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de
2014).
6.
COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o
presente chamamento público, a ser constituída na forma da Portaria a ser publicada
previamente à etapa de avaliação das propostas.
6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado,
nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado,
cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do
chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure conflito de
interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº
13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a
continuidade do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido
deverá ser imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à
do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº
13.019, de 2014, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016).
6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
6.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes
ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7.
DA FASE DE SELEÇÃO
7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
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Tabela 1

ETAPA
1

DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

Publicação do Edital de Chamamento Público.

19//06/2020

2

Envio das propostas pelas OSCs.

22/06/2020 a 30/11/2020

Etapa competitiva de avaliação das propostas
pela Comissão de Seleção.

A partir de 05 (cinco) dias do

3
4

Divulgação do resultado preliminar.

Quinzenal (se houver porpostas)

Interposição de recursos contra o resultado
preliminar.

Período de 03 (três) dias após a

5

publicação do resultado preliminar
Período de até 03 (três) dias após

6

7

Análise dos recursos pela Comissão de
Seleção.

a interposição de recursos (se

Homologação e publicação do resultado
definitivo da fase de seleção, com divulgação
das decisões recursais proferidas (se houver).

Até 03 (três) dias após a análise

houver)

dos recursos (se houver)

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a
celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de
impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à
etapa competitiva de julgamento das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s)
selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.
7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
7.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria
de Estado da Cultura - SECULT na internet www.secult.es.gov.br e seu respectivo extrato
no Diário de Imprensa Oficial - DIO, com prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação das
propostas, contado da data de publicação do Edital.
7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
7.4.1. As propostas serão apresentadas pelas OSC’s, preferencialmente via E-Docs,
destino Grupo e Comissões, após clicar + SETOR DE PROTOCOLO - SECULT.
Descrever o assunto como: Documentos para Celebração do Acordo de Cooperação
referente ao Edital de Reabertura do Chamamento Público Nº 002/2019. Em caso de
dúvidas e/ou orientações/informações entrar em contato via telefone (27) 3636-7076.
7.4.2. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no
mínimo, as seguintes informações:
a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto
proposto;
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recebimento da proposta

b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que
aferirão o cumprimento das metas;
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e
d) outras informações relevantes.
7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de
Seleção.
7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção
analisará as propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento
de cada proposta serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência
técnica para exercer seu julgamento.
7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1, 30 (trinta) dias, para
conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo
de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até
mais 30 (trinta) dias.
7.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos na Tabela 2 abaixo.
7.5.4. No julgamento dos projetos apresentados pelas entidades interessadas, para o efeito
de análise e pontuação, serão considerados os critérios constantes no art. 8º da Lei
Complementar nº 489/2011 (resultados a serem alcançados, quantitativos e qualitativos;
economicidade; indicadores de eficiência e qualidade do serviço; a capacidade técnica e
operacional da candidata; ajustamento do projeto às especificações técnicas e aos critérios
utilizados pelo Poder Público; adequações entre os meios sugeridos, seus custos,
cronogramas e resultados).
7.5.4.1. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no quadro a seguir:
Tabela 2
Critérios de julgamento

Metodologia de
Pontuação

Pontuação
Máxima
por Item

(A) Informações sobre ações a serem executadas,
metas a serem atingidos, indicadores que aferirão o
cumprimento das metas e prazos para a execução das
ações e para o cumprimento das metas, tais como:
- Excelência, originalidade e relevância do projeto:
conteúdo relevante, concepção artística inovadora,
capacidade de preencher lacuna ou carência
constatada na comunidade onde será desenvolvida,
descrição clara e objetivada conveniência de sua

- Grau pleno de
atendimento (4,0 pontos)
- Grau satisfatório de
atendimento (2,0 pontos)
- O não atendimento ou
o atendimento
insatisfatório (0,0 zero
pontos).
OBS.: A atribuição de

4,0
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- Adequação do projeto às diretrizes ao Plano Estadual
de Cultura do ES: descrição da articulação da proposta
apresentada com diretrizes, estratégias e ações que
constituem o PEC-ES. O plano encontra-se disponível
no site da SECULT, no endereço:
https://secult.es.gov.br/Media/secult/Leis/Lei%2010.29
6%20-%20Plano%20Estadual%20de%20Cultura.PDF

(C) Descrição da realidade objeto da parceria e do
nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto
proposto.

nota “zero” neste critério
implica eliminação da
proposta,

- 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 zero
pontos).
OBS.: A atribuição de
nota “zero” neste critério
implica a eliminação da
proposta (art. 27 da Lei
nº13.019, de 2014).
- Grau pleno da
descrição (2,0)
- Grau satisfatório da
descrição (1,0)
- O não atendimento ou
o atendimento
insatisfatório (0,0 zero
pontos).
OBS.: A atribuição de
nota “zero” neste critério
implica eliminação da
proposta.
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execução;
- Efeito multiplicador do projeto: impacto cultural do
projeto; interesse público do projeto; importância da
ação para os beneficiários sejam esses profissionais
envolvidos e/ou público participante; possibilidade de
permitir desenvolvimento cultural local e regional, no
seu universo de abrangência; capacidade de agregar
parcerias e alianças;
- Acessibilidade do projeto ao público: projeto com
estratégias eficazes de formação de público,
priorizando ou não um determinado público alvo; com
planejamento de divulgação do projeto visando maior
participação; garantia de gratuidade e ações que
permitam maior acesso da população aos bens e
produtos culturais resultantes.
(B) Adequação da proposta aos objetivos da política,
do plano, do programa ou da ação em que se insere a
parceria, em especial:

(D) Capacidade técnico-operacional da instituição
proponente, por meio de experiência comprovada no
portfólio de realizações na gestão de atividades ou
projetos relacionados ao objeto da parceria ou de
natureza semelhante, de tal forma:
- Potencial de realização do proponente e da equipe
envolvida no projeto: capacidade do proponente e dos
demais profissionais envolvidos de realizar, com êxito,
o projeto proposto, comprovada por intermédio dos
currículos, documentos e materiais apresentados.

- Grau pleno de
capacidade técnicooperacional (2,0).
- Grau satisfatório de
capacidade técnico operacional (1,0).
- O não atendimento ou
o atendimento
insatisfatório do requisito
de capacidade técnicooperacional (0,0 zero
pontos).
OBS.: A atribuição de
nota “zero” neste critério
implica eliminação da
proposta, por falta de
capacidade técnica e
operacional da OSC (art.
33, caput, inciso V,
alínea “c”, da Lei nº
13.019, de 2014).

Pontuação Máxima Global

2,0

10,0

7.5.5. Em razão dos princípios constitucionais que são pertinentes à Administração
Pública, é necessário que nos procedimentos de seleção exista a isonomia entre os
competidores, bem como a impessoalidade e o julgamento objetivo. Assim, justifica-se à
seguir todos os critérios de pontuação, com respectivos pesos.
7.5.5.1. Critério A - Equivalente a 40% da nota total, as informações sobre ações a serem
executadas, metas a serem atingidos, indicadores que aferirão o cumprimento das metas e
prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas, por linhas de serviço
descritas no edital, com a quantificação da produção e os meios planejados para sua
consecução, de forma coerente e exequível. Este critério é relevante na seleção da
Entidade, uma vez que garante que a proposta técnica esteja de acordo com o que foi
previsto no Edital e, ainda, que seja capaz de expressar a capacidade técnica verossímil da
proponente. Portanto, a proposta precisa de apresentar coerência, qualidade e estar
adequada às necessidades da Administração Pública. Cria-se, para auxiliar na concessão
de pontos, três limiares para pontuação, quais sejam: - Grau pleno de atendimento,
adequação superior à 80% (4,0 pontos); - Grau satisfatório de atendimento, adequação
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superior igual ou superior à 50% e inferior à 80% (2,0 pontos); - O não atendimento ou o
atendimento insatisfatório, adequação inferior à 50% (0,0 zero pontos).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta.
7.5.5.2. Critério B - Equivalente a 20% da nota total, a adequação da proposta aos
objetivos da política, do plano, do programa ou da ação em que se insere a parceria
também é critério relevante na seleção da Entidade, uma vez que garante que a proposta
técnica esteja de acordo com as diretrizes ao Plano Estadual de Cultura do ES. Cria-se,
para auxiliar na concessão de pontos, três limiares para pontuação, quais sejam: - Grau
pleno de atendimento, adequação superior à 80% (2,0 pontos); - Grau satisfatório de
atendimento, adequação superior igual ou superior à 50% e inferior à 80% (1,0 pontos); - O
não atendimento ou o atendimento insatisfatório, adequação inferior à 50% (0,0 zero
pontos).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta.
7.5.5.3. Critério C - Equivalente a 20% da nota total, a descrição da realidade objeto da
parceria e do nexo entre essa realidade e a atividade ou projeto proposto. Neste quesito as
propostas deverão conter os planos de ação, diagnósticos e parâmetros de aferição das
ações propostas, conforme o edital e seus anexos. Assim, são estabelecidos três limiares
para a pontuação, assegurando maior isonomia entre os níveis de qualidade dos
proponentes, como se denota: : - Grau pleno de atendimento, adequação superior à 80%
(2,0 pontos); - Grau satisfatório de atendimento, adequação superior igual ou superior à
50% e inferior à 80% (1,0 pontos); - O não atendimento ou o atendimento insatisfatório,
adequação inferior à 50% (0,0 zero pontos).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta.
7.5.5.4. Critério D - Equivalente a 20% da nota total, a capacidade técnico-operacional da
instituição proponente, por meio de experiência comprovada no portfólio de realizações na
gestão de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza
semelhante. Reconhece-se que a prestação de serviços precisa ser prestada com
excelência, entretanto, reconhece-se que o grande diferencial no porte e na habilidade de
prestação do serviço esteja na capacidade de gestão dos serviços. Assim, é possível
assegurar corpo técnico qualificado, experiência com o tema proposto. Cria-se, para
auxiliar na concessão de pontos, três limiares para pontuação, quais sejam: - Grau pleno
de atendimento, adequação superior à 80% (2,0 pontos); - Grau satisfatório de
atendimento, adequação superior igual ou superior à 50% e inferior à 80% (1,0 pontos); - O
não atendimento ou o atendimento insatisfatório, adequação inferior à 50% (0,0 zero
pontos).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica eliminação da proposta.
7.5.6. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de
julgamento (D), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a
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aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato
às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime.
7.5.7. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério
de julgamento (D), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração,
financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras
informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-seá nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na
descrição das experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
7.5.8. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); ou ainda
que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto
da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas,
as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os
prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; (art. 16, §2º, incisos I
a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016);
c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de
2016);
7.5.9. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo
com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética
das notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a
cada um dos critérios de julgamento.
7.5.10. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com
base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de
igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente,
nos critérios de julgamento (B) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será
considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a
questão será decidida por sorteio.
7.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará o
resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da Secretaria de
Estado da Cultura - SECULT na internet www.secult.es.gov.br e no Diário de Imprensa
Oficial - DIO, iniciando-se o prazo para recurso.
7.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase
recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
7.7.1. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes que desejarem
recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo
de 5 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu,
sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido recurso
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interposto fora do prazo.
7.7.2. Os recursos serão protocolados no protocolo da Secretaria de Estado da Cultura
localizada na Rua Luiz Gonzáles Alvarado, nº 51 - Enseada do Suá – Vitória – Espírito
Santo - CEP: 29050-380.
7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.
7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
7.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no
prazo de 5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo de interposição de recursos.
7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo
máximo de 10 (dez) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve
ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste
caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta
decisão.
7.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os
prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela condução do processo de seleção.
7.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção,
com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).
7.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de
recurso, o órgão ou a entidade pública estadual deverá homologar e divulgar, no seu sítio
eletrônico oficial e as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de
seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726, de 2016).
7.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º,
da Lei nº 13.019, de 2014).
7.9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo entidades com propostas
classificadas (não eliminadas), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a
administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la
para iniciar o processo de celebração.
8. DA FASE DE CELEBRAÇÃO
8.1. A fase de celebração, que será executada pela Gerência de Territórios e Diversidades,
observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria:
Tabela 3
ETAPA
DESCRIÇÃO DA ETAPA
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1
2
3
4
5

Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e
comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que
não incorre nos impedimentos (vedações) legais.
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho.
Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário.
Parecer de órgão técnico e assinatura do Acordo de Cooperação.
Publicação do extrato do Acordo de Cooperação no Diário Oficial da União.

8.2. Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de
trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e
de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Para a celebração da
parceria, a administração pública estadual convocará a OSC selecionada para, no prazo de
15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art.
25 do Decreto nº 8.726, de 2016) e a documentação exigida para comprovação dos
requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais
(arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726,
de 2016).
8.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o
detalhamento da proposta submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os
pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, e o
art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016), observados os Anexos IV – Modelo de Plano de
Trabalho e V – Referências para elaboração do Plano de Trabalho.
8.2.2. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:
a) a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com
a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas;
b) a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão
atuação em rede;
c) a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; e
d) a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a
aferição do cumprimento das metas;
8.2.3. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo
acima de 15 (quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos
previstos no inciso I do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos
II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que
incorram nas vedações de que trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por
meio da apresentação dos seguintes documentos:

Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
Objetivo: Seleção de Organização da Sociedade Civil - Atualização: 18/06/2020

2020-TSF35M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/06/2020 10:58 PÁGINA 15 / 41

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as
exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014;
II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ,
emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para
demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, 2 (dois) anos com cadastro ativo;
III - comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de
objeto de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e
operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:
a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração
pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;
b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;
c)
publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento
realizadas pela OSC ou a respeito dela;
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros,
associados, cooperados, empregados, entre outros;
e) declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento
de atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante,
emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade
civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês
de políticas públicas; ou
f)
prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC;
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa
da União;
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço CRF/FGTS;
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;
VII - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com
endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira
de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um
deles, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação
dos Dirigentes da Entidade;
VIII - cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela
declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
IX - declaração do representante legal da OSC com informação de que a
organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art.
39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme
modelo no Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
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X - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e
outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir
com recursos da parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições
Materiais;
XI- declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do Decreto nº
8.726, de 2016, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016,
e Relação dos Dirigentes da Entidade; e
8.2.5. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no
caso das certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima.
8.2.6. A critério da OSC, os documentos previstos nos incisos IV e V logo acima poderão
ser substituídos pelo extrato emitido pelo Serviço Auxiliar de Informações para
Transferências Voluntárias - Cauc, quando disponibilizados pela Secretaria do Tesouro
Nacional do Ministério da Fazenda (art. 26, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.2.7. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV,
V e VI logo acima que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam
disponíveis eletronicamente (art. 26, §4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.2.9. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos
impostos nesta Etapa serão protocolados pela OSC selecionada, tais documentos deverão
ser entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou
pessoalmente no endereço informado no item 7.4.1 deste Edital.
8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano
de trabalho. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração
pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da
parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências
descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho.
8.3.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de
parcerias, a administração pública estadual deverá consultar o Cadastro de Entidades
Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o SICONV, o Sistema Integrado de
Administração Financeira do Governo Federal – SIAFI, o Sistema de Cadastramento
Unificado de Fornecedores – SICAF, o Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do
Setor Público Federal – CADIN, o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas
– CEIS, o Cadastro Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON e o
Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e
Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para verificar se há informação
sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.
8.3.2. A administração pública estadual examinará o plano de trabalho apresentado pela
OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente mais bem classificada que
Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
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SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT

tenha sido convocada.
8.3.3. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as
informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e
as condições constantes neste Edital e em seus anexos (art. 25, §2º, do Decreto nº 8.726,
de 2016). Para tanto, a administração pública estadual poderá solicitar a realização de
ajustes no plano de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto.
8.3.4. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC
selecionada não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração,
incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem
classificada poderá ser convocada a aceitar a celebração de parceria nos termos da
proposta por ela apresentada.
8.3.5. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC
convocada aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de
celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta
Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de
classificação.
8.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
necessário.
8.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado
evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar
sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da
parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela
OSC, a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em
até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada
(art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.5. Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do Acordo de Cooperação.
8.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências
impostas pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do
parecer técnico pelo órgão ou entidade pública estadual, as designações do gestor da
parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação.
8.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art.
25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de
celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar
qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria,
sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.

Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
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9.
CONTRAPARTIDA
9.1. Não será exigida qualquer contrapartida financeira da OSC selecionada, apenas o
cumprimento do Plano de Trabalho apresentado no momento da celebração do Termo de
Acordo de Cooperação.
10. DISPOSIÇÕES FINAIS
10.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Secretaria de
Estado da Cultura – SECULT e seu extrato no Departamento de Imprensa Oficial - DIO,
com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, conforme
calendário disposto no item 7.1 deste Edital.
10.2. As despesas da aquisição dos instrumentos correram à conta do orçamento próprio
da Secretaria de Estado da Cultura a cargo da conta da atividade no Programa de
Trabalho: 40.13.392.0029.2303 – Promoção da Diversidade e Difusão Cultura – Elemento
de Despesa: 4.4.90.52.26 – Equipamentos e Material Permanente – Instrumentos Musicais
e Artísticos, do orçamento da SECULT no exercício de 2018.
10.2.1. Para as atividades previstas no Termo de Convênio SICONV n.° 825093/2015 darse-ão de acordo com a seguinte distribuição:
10.2.1.1. CONCEDENTE – R$ 300000,00 (trezentos mil reais) à conta do
Projeto/Atividade: 13392202720ZF0001; Plano Interno: 5D3FM030001; Elemento de
Despesa: 443041; Fonte de Recursos: 0100000000; Nota de Empenho n.°
2014NE801354, de 17/12/2015.
10.2.1.2. CONVENENTE – R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais) correspondentes a
contrapartida financeira.
10.3. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, até 05 (cinco) dias após a sua
divulgação por petição dirigida ou protocolada no endereço informado no item 7.4.1 deste
edital.
10.3.1. Os pedidos de esclarecimento, decorrentes de dúvidas na interpretação deste edital
e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dez) dias
da data-limite para o envio da proposta, exclusivamente na forma eletrônica pelo e-mail:
contato.getd@secult.es.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de
Seleção.
Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
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8.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de
dirigentes, quando houver (art. 26, §5º, do Decreto nº 8.726, de 2016).
8.6. Etapa 5: Publicação do extrato do Acordo de Cooperação no Departamento de
Imprensa Oficial. O Acordo de Cooperação somente produzirá efeitos jurídicos após a
publicação do respectivo extrato no meio oficial de publicidade da administração pública
(art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).

10.3.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos
no Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados
nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por
qualquer interessado.
10.3.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de
esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original,
alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a
formulação das propostas ou o princípio da isonomia.
10.4.
A Secretaria de Estado da Cultura resolverá os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a
administração pública.
10.5. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou
anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a
indenização ou reclamação de qualquer natureza.
10.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas
e dos documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de
qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá
acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas
cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do
cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade
ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento,
rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de
2014.
10.7. A administração pública não cobrará das OSC’s concorrentes taxa para participar
deste Chamamento Público.
10.8. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras
despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira
responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio
ou indenização por parte da administração pública.
10.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância;
Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais
Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes
da Entidade;
Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho;
Anexo V – Referências para elaboração do Plano de Trabalho;
Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;
Anexo VII – Declaração de endereço da sede da Organização Sociedade Civil;
Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
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Vitória/ES, 18 de Junho de 2020.

FABRÍCIO NORONHA FERNANDES
Secretário de Estado da Cultura
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Anexo VIII – Declaração de atendimento a divulgação da parceria;
Anexo IX – Declaração de Capacidade Técnica e Operacional;
Anexo X – Modelo Relatório Prestação de Contas;
Anexo XI – Composição do kit de instrumentos musicais para OSC; e
Anexo XII – Minuta de Termo de Acordo de Cooperação

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO I

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)

DADOS DA OSC
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO II

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de
2014, c/c o art. 26, caput, inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, 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 próprios, 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 próprios 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)

DADOS DA OSC
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DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO III

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016,

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil
– OSC] que:
A entidade 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 pública municipal celebrante;
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 estadual celebrante; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que
exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração
pública estadual celebrante, 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.

RELAÇÃO NOMINAL DE DIRIGENTES
(Artigo 34, Inciso VI, da Lei n° 13.019/2014 Alterada pela Lei n° 13.204/2015)
Nome

N° RG

N° CPF

Órgão Expedidor

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

DADOS DA OSC
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E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

TIMBRE DA OSC
Bairro

Município

CEP

Telefone 1

Telefone 2

Telefone 3

(

)

(

)

(

Nome

)

N° CPF

Órgão Expedidor

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro

Município

CEP

Telefone 1

Telefone 2

Telefone 3

(

)

(

)

(

Nome

)

N° CPF

N° RG

Órgão Expedidor

Cargo

Função

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.)

Bairro

Município

CEP

Telefone 1

Telefone 2

Telefone 3

(

)

(

)

____________/ES, ____ de __________de _______

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

DADOS DA OSC

(

)
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N° RG

TIMBRE DA OSC
(MODELO)
ANEXO IV

PLANO DE TRABALHO

1 - DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Bairro:

Município:

Banco

TEL:

Agência

Conta Corrente

Página na internet (home page)

(e-mail)

2 - DADOS CADASTRAIS DOS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome:
Nº RG

CPF:
Órgão Expedidor:

(e-mail)

Cargo:

Mandato

Telefone:

Início:

Término:

Endereço

CEP:

Nome:
Nº RG

CPF:
Órgão Expedidor:

(e-mail)

Cargo:

Mandato

Telefone:

Início:

Endereço

Término:
CEP:

3 - OUTROS PARTÍCIPES (incluir os dados de identificação quando existirem outros parceiros para execução deste projeto).
Nome :

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Bairro:
Página na internet (home page)

Município:

TEL:
(e-mail)

4 - DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:

Período de Execução
Início:

DADOS DA OSC

Término:
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(Artigo 22 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015)

TIMBRE DA OSC
Identificação do Objeto: (Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas).

Justificativa da Proposição: Discorrer sobre das razões que justificam a parceria, demonstrando os interesses recíprocos
(relação entre a proposta apresentada e os objetivos e diretrizes das Ações e dos Programas desenvolvidos no Plano Plurianual
Estadual - PPA 2016/2019), contextualizando os problemas a que se propõe resolver e/ou minimizar. Indicando como irá
contribuir para a mudança da situação problema apresentada. Informar os beneficiários diretos e indiretos que serão

5 – METAS A SEREM ATINGIDAS (Descrever as Metas a serem atingidas e as Atividades ou Projetos que serão executados)

Metas Físicas (São as metas que quantificam as atividades que serão desenvolvidas)

Metas de Impacto Social (São as metas que correspondem aos resultados gerados com as aquisições de bens ou serviços,
qualificando o modo pelo qual a proposta será executada)

Atividades ou Projetos a Serem Executados (São as atividades, ações/projetos que serão desenvolvidas para o atingimento
das Metas, ou seja, o que será realizado para que as Metas sejam alcançadas)

Parâmetros para aferição de metas (Refere-se aos meios que serão utilizados para medir/quantificar o atingimento das metas)

Metodologia (Informar a sequência lógica de como o projeto será executado, para o alcance do objeto e atingimento das metas)

6 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

6.1 - METAS FÍSICAS
Meta

Etapa

Especificação

Fase

Indicador Físico
Unidade

Quantidade

Duração
Início

Término

6.2 - METAS DE IMPACTO SOCIAL
Meta

Etapa
Fase

Especificação

Indicador Físico
Unidade

DADOS DA OSC

Quantidade

Duração
Início

Término
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beneficiados pela proposta.

TIMBRE DA OSC

7 - DETALHAMENTO DOS BENS (Especificar o gasto com cada item de despesa)

7.1 – BENS - Equipamentos e Materiais Permanentes
Especificação

Unidade

Quantidade

08 – Declaração

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, declaro, para fins de prova junto
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, para os efeitos e sob as penas da
Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Estadual ou qualquer órgão ou
entidades da Administração Pública Estadual, que impeça a

celebração do Acordo de Cooperação junto ao Estado do

Espírito Santo, na forma deste Plano de Trabalho.
Pede deferimento,

Local e data

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal

09 - Aprovação pela Administração Pública

Aprovado

Ordenador de Despesa

VITÓRIA/ES,

Secretário de Estado da Cultura

Local e data

DADOS DA OSC
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Item

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT
ANEXO V

Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e regulamentada
Decreto nº 8.726/2016.
Art.22 – Deverá constar do plano de trabalho de parcerias celebradas
mediante termo de colaboração ou de fomento:
1 – Dados Cadastrais da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC
2 – Dados Cadastrais dos Representantes da ORGANIZAÇÃO DA
SOCIEDADE CIVIL – OSC
3 – Outros Partícipes
a) É utilizada somente quando há um outro participante externo
(interveniente).
4 – Descrição do Projeto
a) Identificar, informar o nome do Projeto a ser executado;
b) Informar no campo Período de Execução a data de Início e Término
do Projeto.
4.1 – Identificação do Objeto
a) Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser
demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou projetos
e metas a serem atingidas.
4.2 – Justificativa da Proposição
Discorrer sobre das razões que justificam a parceria, demonstrando os
interesses recíprocos (relação entre a proposta apresentada e os objetivos e
diretrizes das Ações e dos Programas desenvolvidos no Plano Plurianual
Estadual - PPA 2016/2019), contextualizando os problemas a que se propõe
resolver e/ou minimizar, indicando como irá contribuir para a mudança da
situação problema apresentada. Informar os beneficiários diretos e indiretos
que serão beneficiados pela proposta.
5 – Metas a Serem Atingidas
A Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015, e o Decreto nº
8.726/2016, introduziram maior concretude na construção e análise dos
planos de trabalho – dos Termos de Fomento, dos Termos de Colaboração e
dos Acordos de Cooperação, enfocando os resultados obtidos,
principalmente. Para atingir os resultados o legislador determinou como
premissa básica as metas balizadoras do projeto.
a) Metas Físicas (São as metas que quantificam as atividades que
serão desenvolvidas).
b) Metas de Impacto Social (são as metas que correspondem aos
resultados gerados com as aquisições e/ou contratações etc. Elas
Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
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REFERÊNCIAS PARA PLANO DE TRABALHO DO ACORDO DE
COOPERAÇÃO

não envolvem recursos financeiros. Ex.: realização de x nº de
oficinas/palestras etc.; disponibilização de x nº de vagas/entradas
etc.).
c) Atividades ou Projetos a Serem Executados (são as atividades
e/ou projetos que serão desenvolvidos para o atingimento das Metas,
ou seja, é o que será realizado para que as Metas quantificáveis e
mensuráveis já indicadas no Plano de Trabalho sejam alcançadas.
d) Metodologia: Registra-se aqui a sequência lógica, o passo a passo,
o guia, de como o projeto será executado, desenvolvido para o
alcance do objetivo geral; objetivo específico; resultados esperados;
indicadores; plano de ação, entre outros aspectos que favoreça a
implantação e implementação da proposta, ou seja, o passo a passo
para o planejamento da execução.
e) Parâmetros para Aferição de Metas: Referem-se aos meios que
serão utilizados para medir/quantificar a evolução periódica e o
atingimento das metas. Se as metas forem muito diversas, devem-se
ter meios diversificados para a aferição delas. Ex.: Aquisição de
Instrumentos Musicais e Oficinas de Música. Deverá indicar
parâmetros para se medir e comprovar a quantidade de instrumentos
adquiridos (Nota Fiscal, Cheque nominal etc.) e também, deverá ter
formas de quantificar as Oficinas ou Aulas dadas (Ficha de inscrição,
Lista de presença, imagens fotográficas etc.).
6 – Cronograma de Execução
6.1 - Metas Físicas
a) Definição das Metas, Etapas e Fases da execução. Este campo serve
como um mapa das metas já descritas no Plano de Trabalho. Nele as
informações são mais sintéticas, ou seja, resumidas;
b) Indicadores das despesas a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
c) Indicação da duração da aplicação dos recursos a serem
desembolsados pela Administração Pública.
6.2 - Metas de Impacto Social
a) Definição das Metas, Etapas e Fases da execução. Este campo serve
como um mapa das metas já descritas no Plano de Trabalho. Nele as
informações são mais sintéticas, ou seja, resumidas;
b) Indicadores das ações a serem realizadas na execução das
atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria;
c) Indicação da duração da aplicação dos recursos a serem
desembolsados pela Administração Pública.
7 – Detalhamento de Bens
a) Especificação dos itens que serão pleiteados.
Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT

8 – Cronograma de Desembolso - Proponente
a) Indicar o mês(es) em que será(ão) feito(s) os repasse(s) pela
Administração Pública;
b) Quando houver contrapartida da Organização da Sociedade Civil OSC, esta será em bens e/ou serviços, indicando o mês(es) em que
será(ão) oferecido(s), e obrigatoriamente quantificados em valores
monetários, porém não depositados na conta da parceira. Não será
exigida contrapartida financeira como requisito para celebração de
parceria.
09 – Declaração
a) Informar local e data do preenchimento do Plano de Trabalho.
b) Nome, assinatura e carimbo dos Responsáveis pela Organização da
Sociedade Civil – OSC.
10 – Aprovação
a) Informado pela Administração Pública – Secretaria de Estado da
Cultura / SECULT.
Parâmetros Básicos:
 Plano de Trabalho contendo projeto a ser desenvolvido com
instrumentos cedidos;
 Planejamento de divulgação da oferta das aulas ao público alvo e
a metodologia a ser utilizada para atingi-lo;
 Cronograma de oferta de aulas;
 Planejamento contemplando, ao final da execução do projeto, no
mínimo duas apresentações públicas gratuitas;
 Planejamento de divulgação das apresentações públicas;
 Serão classificados-habilitados os melhores projetos, por ordem
de pontuação da maior nota para menor até atingir o número de
kits estipulados;
 Será feita a cessão de 01 (um) kit para cada projeto avaliado e
selecionado.
Gerencia de Territórios e Diversidade – 3636-7140 / 3636-7141
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA

Edital de Chamamento Público para Acordo de Cooperação
Objetivo: Seleção de Organização da Sociedade Civil - Atualização: 06/05/2019

2020-TSF35M - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 19/06/2020 10:58 PÁGINA 31 / 41

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO VI

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº
8.726, de 2016, 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 Acordo de Cooperação, 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

DADOS DA OSC
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DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

TIMBRE DA OSC
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

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 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)

DADOS DA OSC
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sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL -

DECLARO para os devidos fins, que a Organização da Sociedade Civil -OSC,
denominada de _____________________________________, se encontra sediada à
Rua/Av. ________________________, nº ____, Bairro ______________, no Município
de ______________, conforme comprovante de conta (água, luz ou telefone), em anexo,
inscrita no CNPJ nº ________________, ativo há (____) anos, estando a veracidade das
informações confirmadas no comprovante de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, emitido pela Receita Federal do Brasil.

____________/ES, ____ de __________ de _______

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

DADOS DA OSC
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OSC

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO VIII

Eu, ______________________, brasileiro (a), portador (a) da Carteira de Identidade Nº
___________, expedida pela _________, inscrito no CPF sob Nº _____________, representante
legal

da

Organização

da

Sociedade

Civil

-

OSC,

denominada

de

____________________________________, DECLARO para os devidos fins e sob penas da
lei, que me comprometo a atender o disposto no Art. 11 da Lei 13.019/2014, de forma especial a
divulgar na internet e em locais visíveis da sede social e, quando for o caso, nos
estabelecimentos em que serão exercidas as ações do projeto, todas as parcerias celebradas
com a Secretaria de Estado da Cultura - SECULT.

____________/ES, ____ de __________de _______

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

DADOS DA OSC
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL

________,

inscrito

no

CPF

sob

Nº

__________________,

Rua/Av._____________________________________,

Bairro

residente

e

________________,

domiciliado
na

cidade

à
de

_________________,representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, denominada de
______________________, com Sede à Rua/Av. ______________________, nº ____, Bairro
____________________,

no

Município

de

_________________,

inscrita

no

CNPJ

nº

________________, DECLARO, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos
do Art. 33, inciso V,”c”, da Lei nº 13.019/2014, que esta OSC possui capacidade técnica e operacional
e está em pleno e regular funcionamento, cumprindo suas finalidades estatutárias, dispondo de estrutura
e recursos necessários para execução do Termo de Fomento, em especial as seguintes:

1 RECURSOS HUMANOS

2 INSTALAÇÕES FÍSICAS

3 EQUIPAMENTOS

4 MOBILIÁRIOS

5 EXPERIÊNCIA NA EXECUÇÃO DO OBJETO

<Listar informação sobre a capacidade tal como: Executado Convênio nº -----/------- e, mediante cópia de
instrumento>
____________/ES, ____ de __________de _______

___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

DADOS DA OSC
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Eu, ______________________, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº ____________, expedida pela

TIMBRE DA OSC
(MODELO)

ANEXO X

DADOS CADASTRAIS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome:

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Bairro:

Município:

Banco

TEL:

Agência

Conta Corrente

Página na internet (home page)

(e-mail)

DADOS CADASTRAIS DOS RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC
Nome:
Nº RG

CPF:
Órgão Expedidor:

(e-mail)

Cargo:

Mandato

Telefone:

Início:

Endereço

CEP:

Nome:
Nº RG

Término:

CPF:
Órgão Expedidor:

(e-mail)

Cargo:

Mandato

Telefone:

Início:

Endereço

Término:
CEP:

OUTROS PARTÍCIPES (incluir os dados de identificação quando existirem outros parceiros para execução deste projeto).
Nome :

CNPJ:

Endereço:

CEP:

Bairro:
Página na internet (home page)

Município:

TEL:
(e-mail)

DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto:

Período de Execução
Início:

DADOS DA OSC

Término:
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RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

TIMBRE DA OSC
Identificação do Objeto: Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas.

EFEITO MULTIPLICADOR DO PROJETO
Descreva os benefícios gerados pelo projeto, para os participantes e para a equipe envolvida em sua realização; os impactos no desenvolvimento cultural
local; as parcerias e alianças firmadas e ampliação da abrangência do projeto. Informe, ainda, se houve um produto cultural resultante do projeto e, caso

RESULTADOS DO PROJETO
Faça uma descrição dos resultados obtidos com a realização do projeto. Os objetivos previstos inicialmente foram atingidos? Como?

BENEFÍCIOS PRODUZIDOS A PARTIR DA REALIZAÇÃO DO PROJETO
Descreva quais os benefícios do projeto para a comunidade. Informe se houve um produto cultural resultante do projeto e, caso afirmativo, o descreva este
produto

METAS ATINGIDAS (Descrever as Metas atingidas e as Atividades ou Projetos executados)
Metas Físicas: São as metas que quantificam as atividades que serão desenvolvidas

Metas de Impacto Social: São as metas que correspondem aos resultados gerados com as aquisições de bens ou serviços,
qualificando o modo pelo qual a proposta será executada
Atividades ou Projetos a Serem Executados: São as atividades, ações/projetos que serão desenvolvidas para o atingimento
das Metas, ou seja, o que será realizado para que as Metas sejam alcançadas
Parâmetros para aferição de metas: Refere-se aos meios que serão utilizados para medir/quantificar o atingimento das metas

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
METAS FÍSICAS
Meta

Etapa
Fase

Especificação

Indicador Físico
Unidade

DADOS DA OSC

Quantidade

Duração
Início

Término
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afirmativo, descreva esse produto.

TIMBRE DA OSC
METAS DE IMPACTO SOCIAL
Meta

Etapa

Especificação

Indicador Físico

Fase

Unidade

Duração

Quantidade

Início

Término

DETALHAMENTO DOS BENS (Especificar o gasto com cada item de despesa)

BENS - Equipamentos e Materiais Permanentes
Especificação

Unidade

Quantidade

AVALIAÇÃO DO PROJETO
Informe se foi realizada avaliação do projeto pelos participantes ou pela equipe responsável. Quais os aspectos levantados na avaliação.

DIVULGAÇÃO DO PROJETO E APRESENTAÇÃO PÚBLICA DE RESULTADOS
Informe como o projeto foi divulgado, antes do início de sua execução, e as ações realizadas para dar visibilidade aos resultados alcançados com a
realização do projeto.

Declaração

Na qualidade de representante legal da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC, declaro, para fins de prova junto
ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO / SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA - SECULT, para os efeitos e sob as penas da
Lei, que o projeto foi executado conforme o Plano de Trabalho apresentado e alterações acordadas entre os entes realizadores
da presente parceria.

Pede deferimento,

Local e data

Assinatura do Representante Legal

Assinatura do Representante Legal

Aprovação pela Administração Pública
Aprovado

Ordenador de Despesa
VITÓRIA/ES,

Secretário de Estado da Cultura

Local e data

DADOS DA OSC
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Item

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA – SECULT

ANEXO XI

ITEM

1

INSTRUMENTO
MUSICAL

ESPECIFICAÇÕES
TÉCNICAS

TECLADO
MUSICAL

TECLADO (61 TECLAS) PARA
OFICINAS DE CANTO CORAL
VIOLÃO DE CORDAS DE
NYLON
TECLADO (61 TECLAS) PARA
OFICINAS DE CANTO CORAL
VIOLÃO DE CORDAS DE
NYLON
TOTAIS

VIOLÕES

2

TECLADO
MUSICAL
VIOLÕES

QUANTIDADE
POR KIT

NUMERO
KITS

QUANTIDADE
TOTAL
INSTRUMENTOS

1

6

6

32

6

192

1

4

4

33

4

132

10

334

CONVÊNIO FEDERAL: 825093/2015
PARCERIA: FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES – FUNARTE E SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA DO
ESPÍRITO SANTO
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COMPOSIÇÃO DO KIT DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA OSC

CAPTURADO POR
JOAO ADRIANO DALLAPICOLA VEENINGS
ASSESSOR ESPECIAL NIVEL I - QCE-04
SECULT - GAB
DATA DA CAPTURA 19/06/2020 10:58:31 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
VALOR LEGAL
ORIGINAL
NATUREZA
DOCUMENTO NATO-DIGITAL
ASSINOU O DOCUMENTO
FABRICIO NORONHA FERNANDES
SECRETARIO DE ESTADO
SECULT - SECULT
Assinado em 19/06/2020 10:58:31

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link https://e-docs.es.gov.br/documento/registro/2020-TSF35M

Consulta via leitor de QR Code.
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