


ANEXO III - EDITAL Nº 022/2018
MODELO DE OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
OFÍCIO Nº ____/ . Cachoeiro de Itapemirim-ES, Em ...............de...................................................... de.................... .
À Vossa Senhoria
[nome do(a) titular da Secretaria Municipal Responsável pela Parceria]
[inserir endereço da Secretaria Municipal Responsável pela Parceria]
CEP: - Cachoeiro de Itapemirim/ES
Assunto: Encaminhamento de Proposta de Parceria
Vimos, por meio deste, em atenção ao Edital de Chamamento Público nº ____ / 2018, encaminhar à [inserir nome da Secretaria Municipal responsável pela parceria] proposta de parceria, contendo os seguintes documentos: 
a) Proposta de Atividades Culturais; 
b) Demais documentações de acordo com a Lei 13.019/2014 e alterações.
Informações gerais do projeto:
Nome do projeto
Objetivo geral
Valor estimado do projeto

Atenciosamente,
Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)











ANEXO IV - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE INÍCIO DE ATIVIDADES

Eu, [inserir nome do representante legal da OSC], brasileiro (a), portador (a) da CI nº __________________, e CPF nº _________, residente e domiciliado na Rua/Av. ___________________________________________________, na qualidade de representante legal da [inserir nome da Organização da Sociedade Civil], declaro para os devidos fins, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa que a entidade acima mencionada iniciou suas atividades em ___/___/____ e que seu Estatuto Social atende os ditames da Lei Federal nº 13.019/14.
Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)




















ANEXO V - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA E APLICAÇÃO DO RENDIMENTOS DE ATIVOS FINANCEIROS
Art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 34, § único do Decreto Municipal nº 27.391/2017

Eu, [inserir nome do representante legal da OSC], brasileiro (a), portador (a) da CI nº __________________, e CPF nº _____________________, residente e domiciliado na Rua/Av. ___________________________________________________, na qualidade de representante legal da [inserir nome da Organização da Sociedade Civil], declaro para os devidos fins, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa e nos termos do art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 34, § único do Decreto Municipal nº 27.391/2017 e que a conta corrente será de uso exclusivo para a movimentação de recursos oriundos do referido Termo de Parceria. Declaro, ainda, que a Organização da Sociedade Civil se compromete a aplicar os rendimentos de ativos financeiros decorrentes dos recursos repassados de acordo com o parágrafo único do art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)















ANEXO VI- EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DO CONTADOR RESPONSÁVEL
Arts. 33, IV da Lei Federal nº 13.019/2014 e art. 36 do Decreto Municipal nº 27.391/2017

Eu, [inserir nome do profissional de contabilidade responsável pela OSC], brasileiro (a), portador (a) da CI nº __________________, e CPF nº _____________________, residente e domiciliado na Rua/Av. ___________________________________________________, inscrito no Conselho Regional de Contabilidade (CRC-ES) sob o nº , declaro que as demonstrações contábeis foram elaboradas em harmonia com as normas brasileiras de contabilidade e representam com fidedignidade a situação patrimonial da [inserir nome da OSC].



Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
















ANEXO VII - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
	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)













ANEXO VIII - EDITAL Nº 022/2018
DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016,
E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

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

Nome
     
N° CPF
     
N° RG
     
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
(  )      

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)







ANEXO IX - EDITAL Nº 022/2018
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
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 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 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)





ANEXO X - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE DA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL - OSC

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
















ANEXO XI - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

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 Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim- SEMCULT.

                ____________/ES, ____ de __________de _______



               ___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
















ANEXO XII - EDITAL Nº 022/2018
DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL
Eu, ______________________, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº ____________, expedida pela ________, inscrito no CPF sob Nº __________________, residente e domiciliado à Rua/Av._____________________________________, Bairro ________________, na cidade 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 Colaboração, 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




ANEXO XIII - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de __________________________________, declaro para fins de prova junto ao Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim/ES, para os efeitos e sob as penas da Lei, que inexiste qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidades da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos da Administração Pública.



/ES,        de                         de 20XX.


___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC

















ANEXO XIV - EDITAL Nº 022/2018
DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS

Declaro para os devidos fins, perante o Administração Pública por intermédio de sua Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim– SEMCULT/ES, que os preços propostos para aquisição de bens e/ou serviços apresentados por essa Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de (nome da entidade), referentes à proposta de celebração do Termo de Colaboração oriundo do Edital de Chamamento Público nº XXXXX/2018, foram apurados por meio da (indicar a(s) Tabela(s) Referencial(ais) pesquisada ou Orçamento(s) apresentado(s) do(s) item(ns) que não consta(m) na(s) tabela(s) referencial(ais)), aptos quanto à natureza de ocupação empresarial do itens do Plano de Trabalho e estão compatíveis com os preços praticados no mercado regional.
Por ser verdade, firmo o presente

____________/ES, ____ de __________de 20XX.


___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC
















ANEXO XV - EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO POSSUI MENORES NO QUADRO DE EMPREGADOS DA OSC

Declaro para os devidos fins, perante a Administração Pública por intermédio de sua Secretaria Municipal de Cultura e Turismo de Cachoeiro de Itapemirim, que a Organização da Sociedade Civil (OSC), denominada de __________________________________, não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor(es) de 16 anos em qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição Federal.

Por ser verdade, firmo o presente.



____________/ES, ____ de __________de 20XX.


___________________________________________
Assinatura do Representante Legal da OSC














ANEXO XVI- EDITAL Nº 022/2018

CHECKLIST DE VERIFICAÇÃO DE REQUISITOS ESTATUTÁRIOS
PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO

(Artigo 33 da Lei n° 13.019/2014 alterada pela Lei n° 13.204/2015)

Marque com “x” o tipo de Entidade
 OSC                    OSCIP                    SOC. COOP.                    ORG. RELIGIOSA
Legenda:
OSC – Organização da Sociedade Civil
OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público
SOC. COOP. – Sociedade Cooperativa
ORG. RELIGIOSA – Organização Religiosa que dediquem  a atividades ou projetos de interesse público

ITEM
REQUISITO
INDICAR ARTIGO
APLICÁVEL
ATENDIDO



SIM
NÃO
SIM
NÃO
1
Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social (Inciso I)
XXX




2
Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (Inciso III)
XXX




3
Escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (IV)
XXXX





De acordo com o caput do Art. 33, Inciso V, alínea “c”, não se aplicam os seguintes casos:
	Na celebração de acordos de cooperação, somente será exigido o requesito do inciso I, elencado no item 1 do checklist;
	Serão dispensados do atendimento ao disposto nos incisos I e III, as organizações religiosas, elencados nos itens 1 e 3 deste checklist;
	As sociedades cooperativas deverão atender às exigências previstas na legislação específica e ao disposto no inciso IV, elencado no item 3 do checklist, estando dispensadas do atendimento aos requisitos previstos nos incisos I e III, elencados nos itens 1 e 2 do checklist;


Em caso de algum requisito retro elencado receber a condição de “Não Atendido”, excetuando-se os casos não aplicáveis, deverá o representante legal informar no campo abaixo “informações complementares,” as medidas adotadas para a adequação do estatuto, se comprometendo apresentar à Administração Pública o estatuto com a(s) alteração(ões)  para o cumprimento integral do disposto legal, declarando por fim estar ciente de que o não atendimento implicará no impedimento na celebração do Termo de Fomento.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

____________/ES, ____ de __________de 20XX.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal



























ANEXO XVII- EDITAL Nº 022/2018


DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA



	Declaro que a instituição _____________________________________________________________está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 022/2018 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.





____________/ES, ____ de __________de 20XX.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal
























ANEXO XVIII- EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA







Eu, __________________________________, brasileiro (a), portador (a) da CIC Nº_____________, e CPF Nº _______________, residente e domiciliado à ______________________________________Cachoeiro de Itapemirim, representante legal da Organização da Sociedade Civil, denominada de ________________________________________________________DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que me comprometo em dispor de recursos estruturais e de pessoal próprios, a título de contrapartida, para a execução do Termo de Colaboração/Fomento, conforme plano de trabalho apresentado.






____________/ES, ____ de __________de 20XX.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal
























ANEXO XIX- EDITAL Nº 022/2018

DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE




Eu, _________________________________, brasileiro (a), portador (a) da CI Nº__________________, e CPF Nº ________________________, residente e domiciliado à ______________________________EM Cachoeiro de Itapemirim, representante legal da Organização da Sociedade Civil, denominada de____________________________________________________, DECLARO na forma da Lei que em atendimento a Resolução n°14, de 15 de maio de 2014, do Conselho Nacional de Assistência Social, esta Organização da Sociedade Civil, não cobra quaisquer pagamentos pelos serviços prAdministração Públicas aos seus beneficiários.







____________/ES, ____ de __________de 20XX.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal
























ANEXO XX- EDITAL Nº 022/2018



DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NA DIRETORIA



Eu, ___________________________________, brasileir0 (a), portadora e inscrita no CPF Nº ____________________, representante legal da Organização da Sociedade Civil ______________________________________________________________DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que esta instituição não mantém em seu quadro de diretoria servidores públicos   em respeito ao que diz a Lei 13.019 com redação dada pela Lei 13.204 de 2015 em seu artigo 39, III - tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 






____________/ES, ____ de __________de 20XX.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal

























ANEXO XXI- EDITAL Nº 022/2018



DECLARAÇÃO DE NÃO REMUNERAÇÃO




Eu, ___________________________________, brasileira, portadora e inscrita no CPF Nº _______________, representante legal da Organização da Sociedade Civil denominada ______________________________________________, DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que me comprometo em atender o disposto no inciso III do art. 27 do Decreto Municipal nº 27.391 em não remunerar, a qualquer título, com os recursos repassados:
a)	Membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal;
b)	Servidor ou empregado público, que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei especifica e na lei de diretrizes orçamentárias;
c)	Pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.





____________/ES, ____ de __________de 20XX.

____________________________________
Assinatura do Representante Legal










ANEXO XXII- EDITAL Nº 022/2018


TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ




Eu, ____________________________________________, nacionalidade ________________, Administração Pública civil ________________, portador (a) da Cédula de identidade RG nº.__________________, inscrito no CPF nº _________________________________. AUTORIZO o uso de imagem e voz em todo e qualquer material, entre imagens de vídeo e fotos, para ser utilizada na divulgação da proposta inscrita no edital 022/2018 – PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE OCUPAÇÃO CULTURAL DOS PATRIMÔNIOS HISTÓRICOS E CULTURAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM, a fim de dar visibilidade a ação que será desenvolvida conforme seleção do Edital 022/2018 e assinatura Termo de Fomento.

Fica ainda autorizada, de livre e espontânea vontade, para os mesmos fins, a cessão de direitos da veiculação das imagens e voz não recebendo para tanto qualquer tipo de remuneração.
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro, e assino a presente autorização.




____________/ES, ____ de __________de 20XX.



____________________________________
Assinatura do Representante Legal


OBS: ESTA AUTORIZAÇÃO DEVE SER ASSINADA POR CADA PARTICIPANTE DA AÇÃO DESENVOLVIDA POSTERIORMENTE PELA DE PROPOSTAS DE OCUPAÇÃO CULTURAL DOS EQUIPAMENTOS HISTÓRICOS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM



