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EDITAL DE 

PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIANTE 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

 

1. PREÂMBULO 

1.1 O município de Pinhão, por intermédio da 

considerando o disposto na lei 

dada pela lei Nº 13.204, de 14 d

06 de junho de 2017 e no decreto 

público o presente EDITAL DE CR

CREDENCIAMENTO de organizações da 

sediadas no município de Pinhão

COLABORAÇÃO, por meio de

de 2017, nos termos e condições estabelecidos neste 

2. OBJETO 

2.1 Constitui o objeto deste e

regularmente constituída, que em regime de mútua cooperação com o 

contribuam para a consecução de finalidades de interesse

execução de atividade de gestão de 

transferência de recursos financeiros destinados à 

deficiências, e assistência à 

objetivos, atendimento e valor

 2.1.1 Assistência à criança e ao 

ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA À CRIANÇ

Descrição do 

objeto 

Repasse para c

vulnerabilidades sociais

eles a conscientização da população sobre a importância da cultura 

midiática positiva em nossa sociedade, bem como a valorização dos 

conhecimentos adquiridos

obtidos através de documentários, fotografias, vídeo clips, gifs e outras 

mídias.  
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017 

PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIANTE 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

, por intermédio da secretaria municipal de 

ei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014

ei Nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015, no decreto municipal nº 

ecreto municipal nº 245/2017 de 11 de outubro de 2017

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017

rganizações da sociedade civil da área de 

Pinhão estado do Paraná, para celebração

por meio de DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO

nos termos e condições estabelecidos neste edital. 

edital, o credenciamento de organizações da 

, que em regime de mútua cooperação com o 

ontribuam para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, mediante 

execução de atividade de gestão de instituições de assistência social, sem fins lucrativos, e 

ursos financeiros destinados à assistência aos 

à criança e ao adolescente, com as seguintes 

, atendimento e valor: 

riança e ao adolescente; 

ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Repasse para capacitação de adolescentes/jovens sob ris

vulnerabilidades sociais, buscando através de atividades desenvolvidas por 

eles a conscientização da população sobre a importância da cultura 

midiática positiva em nossa sociedade, bem como a valorização dos 

nhecimentos adquiridos; Implantação nas redes sociais 

obtidos através de documentários, fotografias, vídeo clips, gifs e outras 
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PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO MEDIANTE  

unicipal de assistência social, 

3.019, de 31 de julho de 2014 e nova redação 

unicipal nº 167/2017 de 

de outubro de 2017, torna 

EDENCIAMENTO Nº 001/2017, visando o 

ivil da área de assistência social, 

estado do Paraná, para celebração de TERMO DE 

DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO para o exercício 

rganizações da sociedade civil 

, que em regime de mútua cooperação com o município de Pinhão, 

público e recíproco, mediante a 

ocial, sem fins lucrativos, e 

ssistência aos portadores de 

s seguintes atividades, 

A E AO ADOLESCENTE 

jovens sob risco e 

uscando através de atividades desenvolvidas por 

eles a conscientização da população sobre a importância da cultura 

midiática positiva em nossa sociedade, bem como a valorização dos 

nas redes sociais dos resultados 

obtidos através de documentários, fotografias, vídeo clips, gifs e outras 
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Tipo do 

objeto 
Atividades, serviços ou 

Quantidade 

de 

atendimento 

45 Adolescentes em vulner

Valor R$ 20.000,00 

 

2.1.2 Assistência ao portador de 

ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA AO PORTA

Descrição do 

objeto 

Repasse para aquisição de equipamentos, que possibilitará a melhora da 

qualidade de interação s

programas elementares de alfabetização, desenhos com contornos 

definidos, linhas e curvas, pareamento de cores, formas e letras do 

alfabeto e jogos bem como associações e referências quantitativas além 

do reconhecimento de cores, figuras geométricas e até mesmo o 

reconhecimento da simbologia gráfica associada ao uso dos celulares e 

computadores na comunicação alternativa garantindo a acessibilidade para 

todos os alunos d

Tipo do 

objeto 
Aquisição de e

Quantidade 

de 

atendimento 

35 alunos. 

Valor R$ 20.000,00 

 

2.1.3 Assistência ao portador de 

ATIVIDADE: ASSISTÊNCIA AO PORTA

Descrição do 

objeto 

Repasse para a

atender a demanda das cr

necessidades e

do município. 

para subsidiar as oficinas de c

aperfeiçoamento e capacitação 

necessidades especiais na manipulação de alimentos.
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erviços ou manutenção. 

dolescentes em vulnerabilidade social. 

 

ortador de deficiência I; 

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Repasse para aquisição de equipamentos, que possibilitará a melhora da 

qualidade de interação social, mecanismos de acessos à informática de 

programas elementares de alfabetização, desenhos com contornos 

definidos, linhas e curvas, pareamento de cores, formas e letras do 

alfabeto e jogos bem como associações e referências quantitativas além 

hecimento de cores, figuras geométricas e até mesmo o 

reconhecimento da simbologia gráfica associada ao uso dos celulares e 

computadores na comunicação alternativa garantindo a acessibilidade para 

todos os alunos da Instituição. 

equipamentos e material permanente. 

 

ortador de deficiência II; 

ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA

Repasse para aquisição de matéria prima para fabricação de f

atender a demanda das crianças, adolescentes e adultos portadores de 

necessidades especiais e auxiliar parcialmente as necessidades de Idosos 

 Aquisição de gêneros alimentícios e m

bsidiar as oficinas de culinária que são uma forma de 

aperfeiçoamento e capacitação das famílias com pessoas portadoras de 

necessidades especiais na manipulação de alimentos. 
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DOR DE DEFICIÊNCIA I 

Repasse para aquisição de equipamentos, que possibilitará a melhora da 

ocial, mecanismos de acessos à informática de 

programas elementares de alfabetização, desenhos com contornos 

definidos, linhas e curvas, pareamento de cores, formas e letras do 

alfabeto e jogos bem como associações e referências quantitativas além 

hecimento de cores, figuras geométricas e até mesmo o 

reconhecimento da simbologia gráfica associada ao uso dos celulares e 

computadores na comunicação alternativa garantindo a acessibilidade para 

DOR DE DEFICIÊNCIA II 

rima para fabricação de fraldas para 

ianças, adolescentes e adultos portadores de 

e as necessidades de Idosos 

Aquisição de gêneros alimentícios e material permanente 

ulinária que são uma forma de 

s famílias com pessoas portadoras de 
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Tipo do 

objeto 

Aquisição de e

Atividades, serv

Quantidade 

de 

atendimento 

10 Crianças –

carentes. 

13 Adolescentes 

famílias carentes

18 Adultos – 

carentes. 

46 Idosos – acima de 65 anos, área urbana e rural do município e famílias 

carentes. 

Valor R$ 20.000,00 

3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

3.1 poderão participar do presente credenciamento as organizações da sociedade civ

que atendam aos requisitos previstos nos artigos 33 e 39 da lei federal nº 13.019/2014 e 

sejam regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente

I – Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social; 

II – Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da lei 

federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entid

extinta; 

III – escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

as normas brasileiras de contabilidade

IV –Possuir: 

a) No mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio 

de documentação emitida pela secretar

cadastro nacional da pessoa jurídica 

específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização

b) Experiência prévia na realização, com efeti

natureza semelhante; 

c) Instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

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

metas estabelecidas. 
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equipamentos e material permanente. 

erviços ou manutenção. 

– 0 a 12 anos, área urbana e rural do município e famílias 

dolescentes – 13 a 17 anos, área urbana e rural do município e 

famílias carentes. 

 18 a 65 anos, área urbana e rural do município e famílias 

acima de 65 anos, área urbana e rural do município e famílias 

 

PARTICIPAÇÃO 

poderão participar do presente credenciamento as organizações da sociedade civ

que atendam aos requisitos previstos nos artigos 33 e 39 da lei federal nº 13.019/2014 e 

sejam regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente

bjetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da lei 

federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entid

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

contabilidade; 

mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio 

de documentação emitida pela secretaria da receita federal do B

cadastro nacional da pessoa jurídica - CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato 

específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização

xperiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

nstalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
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0 a 12 anos, área urbana e rural do município e famílias 

13 a 17 anos, área urbana e rural do município e 

ural do município e famílias 

acima de 65 anos, área urbana e rural do município e famílias 

poderão participar do presente credenciamento as organizações da sociedade civil 

que atendam aos requisitos previstos nos artigos 33 e 39 da lei federal nº 13.019/2014 e 

sejam regidas por normas de organização interna que prevejam expressamente: 

bjetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da lei 

federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 

escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por meio 

Brasil, com base no 

CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato 

específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los; 

vidade, do objeto da parceria ou de 

nstalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
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3.2  Será vedada a participação de Organização da Sociedade Civil

I - Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional;

II - Tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, 

ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau;

III - Tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos 

anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem 

quitados os débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou 

revista a decisão pela rejeição;

IV - Tenha sido punida com uma das seguinte

penalidade: 

a) Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal de Pinhão

b) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

c) A prevista no inciso I

V - Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Feder

8 (oito) anos; 

VI - Tenha entre seus dirigente

a) Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 

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

irrecorrível, nos últimos 8 (oito)

b) Julgada responsável por falta grave e inabi

comissão ou função de confiança, enquanto durar a

c) Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho d

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1 Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no item 

Edital. O período de entrega da documentação será de 

2017 no horário compreendido entre à
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ticipação de Organização da Sociedade Civil que:

ão esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

nacional; 

enha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 

o ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, 

ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 

grau; 

enha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos 

anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem 

quitados os débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou 

rejeição; 

enha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 

uspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Pinhão; 

eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

prevista no inciso II e III do art. 73 da Lei nº13.019/2014; 

enha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 

enha entre seus dirigentes pessoas: 

ujas 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; 

ulgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

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 d

Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no item 

Edital. O período de entrega da documentação será de 18 outubro a 

no horário compreendido entre às 08:00 às 11:30 e das 13:00 às 1
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que: 

ão esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

enha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 

o ou entidade da administração pública de qualquer esfera governamental, 

ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por 

enha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) 

anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não forem 

quitados os débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou 

s sanções, pelo período que durar a 

uspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

eclaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

 

enha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

ação, em decisão irrecorrível, nos últimos 

ujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 

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

litada para o exercício de cargo em 

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 de1992. 

Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no item 5 deste 

a 01 de Novembro de 

00 às 17:00 horas, na 
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Secretaria Municipal de Assistência Social

220,Centro – Pinhão, estado do Paraná

AÇÃO

Publicação do Edital no site da Prefeitura Munici

www.pinhao.pr.gov.br 

Publicação do Extrato do Edital 

Entrega da Documentação para Credenciamento

Divulgação do Resultado Preliminar

Prazo de Recurso 

Divulgação do Credenciamento das Entidades

 

4.2 Somente serão credenciadas as Entidades que apresentem todos os documentos 

listados no item 5.2 deste Edital, sendo que a falt

inabilitação da entidade. 

4.3 Não serão aceitos envelopes entregues fora do prazo estipulado, não sendo permitida a 

participação de interessados retardatários e em desacordo com este

4.4 O Plano de Trabalho deve 

13019/2014, integrará a documentação obrigatória para celebração do Termo de

Colaboração. 

5. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO

5.1 A documentação deverá ser protocolada, em envelope lacrado contend

externa/frente os seguintes dados:
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Assistência Social, situada na Avenida Trifon

Pinhão, estado do Paraná,de acordo com o seguinte cronograma:

CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA/PRAZO

Publicação do Edital no site da Prefeitura Municipal de Pinhão - 
18/10/2017

do Edital no Diário Oficial do Município 18/10/2017

Entrega da Documentação para Credenciamento 

18/10/2017 

a 

01/11/2017

   Horário

08:00 às 11:30 

13:00 às 17:00

tado Preliminar 06/1

07/1

a 

08/1

Divulgação do Credenciamento das Entidades 10/1

Somente serão credenciadas as Entidades que apresentem todos os documentos 

.2 deste Edital, sendo que a falta de qualquer um deles resultará na 

Não serão aceitos envelopes entregues fora do prazo estipulado, não sendo permitida a 

participação de interessados retardatários e em desacordo com este e

deve ser detalhado a ser apresentado nos termos da Lei 

, integrará a documentação obrigatória para celebração do Termo de

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO 

A documentação deverá ser protocolada, em envelope lacrado contend

dados: 
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Avenida Trifon Hanysz, Nº 

cronograma: 

DATA/PRAZO 

/10/2017 

/10/2017 

/10/2017  

/11/2017 

Horário  

8:00 às 11:30  

13:00 às 17:00 

/11/2017 

/11/2017 

/11/2017 

/11/2017 

Somente serão credenciadas as Entidades que apresentem todos os documentos 

a de qualquer um deles resultará na 

Não serão aceitos envelopes entregues fora do prazo estipulado, não sendo permitida a 

edital. 

ser detalhado a ser apresentado nos termos da Lei 

, integrará a documentação obrigatória para celebração do Termo de 

 

A documentação deverá ser protocolada, em envelope lacrado contendo na parte 
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EDITAL DE CREDENCIAM

CREDENCIAMENTO D

Entidade: 

Endereço:  

CNPJ: 

Telefone: 

Item pretendido: 

(     ) 2.1.1 Assistência à Criança e ao Adolescente.

(     ) 2.1.2 Assistência ao Portador de Deficiência

(     ) 2.1.3 Assistência ao Portador de Deficiência II. 

 

5.2 O envelope mencionado no subitem 

documentação obrigatória, em consonância com o disposto no artigo 33 da Lei F

13.019/2014, sob pena de inabilitação da entidade

 I - Objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social; 

 II - Que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei

Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 

extinta; 

 III- Comprovação de, no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro at

por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica

específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização

 IV - Indicação das instalações, condições materiais e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas;

a) Oficio assinado pelo representante legal da Enti

que constitui o Anexo I deste Edital, contendo a solicitação de Credenciamento para 

celebração de parceria para o exercício de 2017

b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

Comprovante do CNPJ; 

c) Plano de Trabalho, 

Lei federal nº 13.019/2014, contendo as indicações exigidas no item 
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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017

CREDENCIAMENTO DEORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

Assistência à Criança e ao Adolescente. 

sistência ao Portador de Deficiência I. 

Assistência ao Portador de Deficiência II.  

O envelope mencionado no subitem 5.1 deste Edital deverá conter a seguinte 

em consonância com o disposto no artigo 33 da Lei F

, sob pena de inabilitação da entidade interessada: 

bjetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

ue, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei

Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 

Comprovação de, no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro at

por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base 

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato 

específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização

das instalações, condições materiais e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

estabelecidas; 

Oficio assinado pelo representante legal da Entidade, conforme modelo 

que constitui o Anexo I deste Edital, contendo a solicitação de Credenciamento para 

celebração de parceria para o exercício de 2017; 

rova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 

Plano de Trabalho, em conformidade com o disposto no artigo 22 da 

Lei federal nº 13.019/2014, contendo as indicações exigidas no item 4.4 deste
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ENTO Nº 001/2017 

DADE CIVIL 

.1 deste Edital deverá conter a seguinte 

em consonância com o disposto no artigo 33 da Lei Federal nº 

bjetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

ue, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei 

Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade 

Comprovação de, no mínimo, 01 (um) ano de existência, com cadastro ativo, 

por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base 

CNPJ, admitida a redução desse prazo por ato 

específico da autoridade competente, na hipótese de nenhuma organização atingi-los; 

das instalações, condições materiais e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o 

dade, conforme modelo 

que constitui o Anexo I deste Edital, contendo a solicitação de Credenciamento para 

rova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – 

em conformidade com o disposto no artigo 22 da 

.4 deste edital; 
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d) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual da

e) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com e

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

Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

f) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civi

ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando

cooperativa, certidão simplificada emitida por junta

g) Documento comprobatório da propriedade do imóvel no qual funciona 

ou de sua posse legítima, mediante a 

registrada no Cartório de Registro Imobiliário competente, contrato de locação em vigor ou 

documento equivalente; 

h) Lei de utilidade 
i) Alvará de funcionamento emitido pela Secretaria Municipa

Finanças; 

j) Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 

endereço por ela declarado. 

k) Certidões do 

Liberatória do Concedente/ 

Liberatória do Tribunal de Contas 

Estadual/ Certidão Negativa d

Tributos Federais e  Dívida Ativa d

l) Balanço contábil do último exercício e declar

habilitado no Conselho Regional de

m) Endereço

informações das transferências recebidas da Prefeitura Municipal de Pinhão. A organização 

da sociedade civil deverá divulgar 

celebradas com a administração pública. 

n) Declaração contendo o nome do Contador responsável pela entidade e 

respectiva cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de

o) Declaração contendo o nome de um gestor indicado pela entidade para 

ser o responsável pelo controle administrativo, financeiro e de execução da

p) Declaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial para 

execução ou manutenção das ações previstas n

q) Declaração de que os dirigentes da entidade não são agentes
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ópia da ata de eleição do quadro dirigente atual da

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com e

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

CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civi

ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando

cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 

Documento comprobatório da propriedade do imóvel no qual funciona 

ou de sua posse legítima, mediante a apresentação de certidão de matrícula do imóvel 

registrada no Cartório de Registro Imobiliário competente, contrato de locação em vigor ou 

tilidade pública e publicação 
Alvará de funcionamento emitido pela Secretaria Municipa

Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 

Certidões do Certificado de Regularidade d

/ Certidão Negativa Débitos com o Concedente

e Contas /  Certidão de Débitos Tributários e d

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/11) 

Dívida Ativa da União. 

Balanço contábil do último exercício e declar

habilitado no Conselho Regional de Contabilidade; 

Endereço eletrônico do site da entidade para divulgação d

informações das transferências recebidas da Prefeitura Municipal de Pinhão. A organização 

da sociedade civil deverá divulgar na internet em que exerça suas ações todas as parcerias 

celebradas com a administração pública.  

eclaração contendo o nome do Contador responsável pela entidade e 

respectiva cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de

ão contendo o nome de um gestor indicado pela entidade para 

ser o responsável pelo controle administrativo, financeiro e de execução da

eclaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial para 

execução ou manutenção das ações previstas na parceria; 

eclaração de que os dirigentes da entidade não são agentes
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ópia da ata de eleição do quadro dirigente atual da entidade; 

Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 

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

RFB de cada um deles; 

Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil 

ou cópia do estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 

Documento comprobatório da propriedade do imóvel no qual funciona 

apresentação de certidão de matrícula do imóvel 

registrada no Cartório de Registro Imobiliário competente, contrato de locação em vigor ou 

Alvará de funcionamento emitido pela Secretaria Municipal de 

Comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no 

Certificado de Regularidade do FGTS/ Certidão 

Concedente/ Certidão 

Tributários e de Divida Ativa 

e Débitos Trabalhistas (Lei 12.440/11) / Certidão Débitos de 

Balanço contábil do último exercício e declaração de profissional 

para divulgação das 

informações das transferências recebidas da Prefeitura Municipal de Pinhão. A organização 

na internet em que exerça suas ações todas as parcerias 

eclaração contendo o nome do Contador responsável pela entidade e 

respectiva cópia da certidão de regularidade do Conselho Regional de Contabilidade; 

ão contendo o nome de um gestor indicado pela entidade para 

ser o responsável pelo controle administrativo, financeiro e de execução da parceria; 

eclaração de capacidade administrativa, técnica e gerencial para 

eclaração de que os dirigentes da entidade não são agentes políticos; 
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r) Declaração de que a entidade não contratará parentes ou empresas 

cujos sócios sejam parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da proponente ou de 

membros do poder público concedente;

s) Declaração de que a entidade se compromete a aplicar os recursos 

repassados de acordo com o Decreto Municipal nº 167/2017

forma determinada em lei; 

t) Declaração, firmada por seu representante legal, de que não se 

encontra impedida de celebrar parceria com a administração pública ou com qualquer de 

seus órgãos descentralizados, a qualquer

u) Declaração de que não tenha tido contas de parceria julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos.

 
5.3 Os documentos necessários ao credenciamento e à celebração do Termo de 

Colaboração poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de notas ou por funcionário da unidade que realiza o 

credenciamento, ou publicação em órgão de imprensaoficial.

6. DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

6.1 Ao ingressar neste procedimento de Credenciamento, pleiteando a habilitação para a 

celebração de Termo de Colaboração

condições estabelecidas pelo Município de 

de Assistência Social, na instrumentalização do Termo de 

a aceitá-las, de acordo com o disposto na Lei 

167/2017 e no Decreto Municipal nº 

I - Observar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do 

Município; 

6.2 O representante legal deverá man

Assistência Social do Município de 

credenciamento, bem como durante todo o prazo de vigência daparceria.

6.3 Fica vedado às Organizações da Sociedade Civil credenciada

família beneficiada qualquer taxa a título de alimentação, uniforme, material escolar, 

apostilas, higiene, limpeza, matrícula mensalidade ou qualquer serviço, como contra

prestação aos atendimentos subvencionados por meio do Termo d
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eclaração de que a entidade não contratará parentes ou empresas 

cujos sócios sejam parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da proponente ou de 

concedente; 

eclaração de que a entidade se compromete a aplicar os recursos 

de acordo com o Decreto Municipal nº 167/2017, bem como prestar contas na 

eclaração, firmada por seu representante legal, de que não se 

encontra impedida de celebrar parceria com a administração pública ou com qualquer de 

seus órgãos descentralizados, a qualquer título; 

Declaração de que não 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. 

Os documentos necessários ao credenciamento e à celebração do Termo de 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

or tabelião de notas ou por funcionário da unidade que realiza o 

credenciamento, ou publicação em órgão de imprensaoficial. 

DAS CONDIÇÕES PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

Ao ingressar neste procedimento de Credenciamento, pleiteando a habilitação para a 

Colaboração, cada interessado adere automaticamente às 

condições estabelecidas pelo Município de Pinhão, por intermédio da Secretaria Municipal 

, na instrumentalização do Termo de Colaboração

las, de acordo com o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014,

Decreto Municipal nº 245/2017, eainda: 

bservar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do 

O representante legal deverá manter atualizado seu cadastro junto à Secretaria de 

do Município de Pinhão, durante todo o procedimento de 

credenciamento, bem como durante todo o prazo de vigência daparceria.

Fica vedado às Organizações da Sociedade Civil credenciadas e parceiras cobrar da 

família beneficiada qualquer taxa a título de alimentação, uniforme, material escolar, 

apostilas, higiene, limpeza, matrícula mensalidade ou qualquer serviço, como contra

prestação aos atendimentos subvencionados por meio do Termo de Colaboração
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eclaração de que a entidade não contratará parentes ou empresas 

cujos sócios sejam parentes, inclusive por afinidade, de dirigentes da proponente ou de 

eclaração de que a entidade se compromete a aplicar os recursos 

, bem como prestar contas na 

eclaração, firmada por seu representante legal, de que não se 

encontra impedida de celebrar parceria com a administração pública ou com qualquer de 

Declaração de que não tenha tido contas de parceria julgadas 

de qualquer esfera da 

Os documentos necessários ao credenciamento e à celebração do Termo de 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia 

or tabelião de notas ou por funcionário da unidade que realiza o 

Ao ingressar neste procedimento de Credenciamento, pleiteando a habilitação para a 

, cada interessado adere automaticamente às 

, por intermédio da Secretaria Municipal 

Colaboração, comprometendo-se 

, Decreto Municipal nº 

bservar as diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do 

ter atualizado seu cadastro junto à Secretaria de 

, durante todo o procedimento de 

credenciamento, bem como durante todo o prazo de vigência daparceria. 

s e parceiras cobrar da 

família beneficiada qualquer taxa a título de alimentação, uniforme, material escolar, 

apostilas, higiene, limpeza, matrícula mensalidade ou qualquer serviço, como contra 

Colaboração. 
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7. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, DA ANÁLISE

RECURSOS 

7.1 A Comissão de Seleção, instituída através da 

2017, analisará os documentos apresentados pelas organizaç

do prazo estabelecido neste e

estabelecendo o prazo de 2 (dois) dias

quanto ao solicitado. 

7.2 Na análise da documentação para credenciament

validade da mesma, de acordo com a data de protocolo na Secretaria Municipal de

Assistência Social. 

7.3 Os interessados deverão estar apto a apresentar a atualização de todos os documentos 

que se vencerem ao longo do p

órgãosresponsáveis. 

7.4 Havendo Organizações da Sociedade Civil habilitadas neste credenciamento cujo 

atendimento supere o número de vagas indicadas no item 

os seguintes critérios para efeito de desempate e credenciamento, na ordem a seguir 

estabelecida, mediante decisão fundamentada da Comissão Técnica de

I -Maior tempo de experiência na modalidade de atendimento que

II -Atendimento da demanda

III -Melhores condições de instalações, capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades.

7.5 Após a análise dos documentos

se for o caso, a Comissão de Seleção elaborará a

realizados e remeterá à Secretaria Municipal de 

credenciamento, com a lista das entidades aptas, para fins de publicação no “site” oficial da 

Prefeitura Municipal de Pinhão

7.6 Do resultado do credenciamento caberá recurso, no prazo de 

contar da data da publicação referida no item 

7.7 O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que poderá reconsiderar a 

decisão ou encaminhar à Secret

decisão fundamentada no prazo de 2 (dois)

7.8 Eventual acolhimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos não 

suscetíveis de aproveitamento.
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DA COMISSÃO DE SELEÇÃO, DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DOS 

, instituída através da Portaria nº 383/2017

analisará os documentos apresentados pelas organizações da sociedade civil, den

prazo estabelecido neste edital e, se necessário, poderá solicitar informações adicionais, 

de 2 (dois) dias para que as entidades se manifestem por escrito 

Na análise da documentação para credenciamento, a Comissão de Seleção

validade da mesma, de acordo com a data de protocolo na Secretaria Municipal de

estar apto a apresentar a atualização de todos os documentos 

que se vencerem ao longo do procedimento, mantendo-os atualizados junto aos 

Havendo Organizações da Sociedade Civil habilitadas neste credenciamento cujo 

atendimento supere o número de vagas indicadas no item 2 deste Edital, serão adotados 

s para efeito de desempate e credenciamento, na ordem a seguir 

estabelecida, mediante decisão fundamentada da Comissão Técnica de

aior tempo de experiência na modalidade de atendimento que

tendimento da demanda prioritária; 

dições de instalações, capacidade técnica e operacional para o 

atividades. 

documentos apresentados e aplicado o disposto

o de Seleção elaborará ata circunstanciada dos t

realizados e remeterá à Secretaria Municipal de Assistência Social

credenciamento, com a lista das entidades aptas, para fins de publicação no “site” oficial da 

Pinhão e no Diário Oficial do Município. 

resultado do credenciamento caberá recurso, no prazo de 2 (dois) dias úteis

contar da data da publicação referida no item 7.5 deste edital. 

O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que poderá reconsiderar a 

decisão ou encaminhar à Secretária Municipal de Assistência Social 

decisão fundamentada no prazo de 2 (dois) dias. 

Eventual acolhimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos não 

aproveitamento. 
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DA DOCUMENTAÇÃO E DOS 

7, de 11 de Agosto de 

ões da sociedade civil, dentro 

dital e, se necessário, poderá solicitar informações adicionais, 

para que as entidades se manifestem por escrito 

Comissão de Seleção verificará a 

validade da mesma, de acordo com a data de protocolo na Secretaria Municipal de 

estar apto a apresentar a atualização de todos os documentos 

os atualizados junto aos 

Havendo Organizações da Sociedade Civil habilitadas neste credenciamento cujo 

deste Edital, serão adotados 

s para efeito de desempate e credenciamento, na ordem a seguir 

estabelecida, mediante decisão fundamentada da Comissão Técnica de Seleção: 

aior tempo de experiência na modalidade de atendimento que atua; 

dições de instalações, capacidade técnica e operacional para o 

disposto no item 7.4. acima, 

ta circunstanciada dos trabalhos 

Assistência Social o resultado do 

credenciamento, com a lista das entidades aptas, para fins de publicação no “site” oficial da 

2 (dois) dias úteis, a 

O recurso deverá ser dirigido à Comissão de Seleção que poderá reconsiderar a 

 para conhecimento e 

Eventual acolhimento do recurso importará apenas a invalidação dos atos não 
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7.9 O resultado do julgamento do (s) rec

Município de Pinhão e no Diário Oficial doMunicípio.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

8.1 Após análise de toda a documentação e decididos os recursos interpostos, o Município, 

por intermédio da Secretaria Municipal de 

Organizações da Sociedade Civil credenciadas, com a di

celebração de Termo(s) de Colaboração

Decreto Municipal nº 245/2017

8.2 A Comissão de Seleção realizará visita técnica “in loco”, para verificação das condições 

de atendimento, como condição prévia à celebração do Termo de 

entidade credenciada. 

8.2.1 A visita para verificação das condições de atendimento será r

3 (três) membros da Comissão de Seleção,

com antecedência de, no mínimo, 1 (um)dia.

8.2.2 Da visita, será elaborado 

Técnica de Seleção que a realizaram, concluindo pela viabilidade ou não da celebração do 

Termo de Colaboração, mediante parecer

8.3 A Secretaria de Assistência Social

despacho deferindo ou não a habilitação da enti

Termo de Colaboração. 

8.3.1 Da decisão de indeferimento da documentação cabe recurso no prazo 

dias. 

8.6 A Comissão de Seleção encerrará os seus trabalhos e encaminhará o procedimento à 

Secretária Municipal de Assistência Social

conformidade com o disposto 

a) Indicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para 

execução da parceria; 

b) Edital de credenciamento e ato publicado em meio o

c) Emissão de parecer jurídico do órgão responsável pela consultoria jurídica da 

Administração Pública acerca da possibilidade de celebração da

d) Emissão de parecer do órgão técnico, observado o disposto no artigo 35, V da 

Lei Federal nº13.019/2014; 

Prefeitura Municipal de Pinhão 

Secretaria Municipal de Assistência Social

Publicado em 18/10/2017 Edição: 2751 – Pág. 4A Jornal Correio do Povo

O resultado do julgamento do (s) recurso (s) será (ão) divulgado (s), no site do 

e no Diário Oficial doMunicípio. 

FINAIS 

Após análise de toda a documentação e decididos os recursos interpostos, o Município, 

por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, fará divulgar a lista das 

Organizações da Sociedade Civil credenciadas, com a distribuição das vagas, para fins

Colaboração, nos termos do Decreto Municipal nº

/2017. 

realizará visita técnica “in loco”, para verificação das condições 

de atendimento, como condição prévia à celebração do Termo de 

A visita para verificação das condições de atendimento será realizada por pelo menos 

Comissão de Seleção, mediante comunicado à entidade credenciada 

com antecedência de, no mínimo, 1 (um)dia. 

Da visita, será elaborado relatório que será assinado pelos membros da Comissão 

que a realizaram, concluindo pela viabilidade ou não da celebração do 

, mediante parecer fundamentado. 

ecretaria de Assistência Social analisará a documentação apresentada e emitirá 

despacho deferindo ou não a habilitação da entidade credenciada para celebração do 

Da decisão de indeferimento da documentação cabe recurso no prazo 

encerrará os seus trabalhos e encaminhará o procedimento à 

Assistência Social, para adoção das seguintes providências, em 

conformidade com o disposto na Lei nº 13.019/2014: 

ndicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para 

Edital de credenciamento e ato publicado em meio oficial de comunicação

missão de parecer jurídico do órgão responsável pela consultoria jurídica da 

Administração Pública acerca da possibilidade de celebração da parceria;

missão de parecer do órgão técnico, observado o disposto no artigo 35, V da 
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urso (s) será (ão) divulgado (s), no site do 

Após análise de toda a documentação e decididos os recursos interpostos, o Município, 

, fará divulgar a lista das 

stribuição das vagas, para fins de 

Municipal nº167/2017 e no 

realizará visita técnica “in loco”, para verificação das condições 

de atendimento, como condição prévia à celebração do Termo de Colaboração com a 

ealizada por pelo menos 

mediante comunicado à entidade credenciada 

elatório que será assinado pelos membros da Comissão 

que a realizaram, concluindo pela viabilidade ou não da celebração do 

analisará a documentação apresentada e emitirá 

dade credenciada para celebração do 

Da decisão de indeferimento da documentação cabe recurso no prazo de 2 (dois) 

encerrará os seus trabalhos e encaminhará o procedimento à 

, para adoção das seguintes providências, em 

ndicação expressa da existência de prévia dotação orçamentária para 

ficial de comunicação 

missão de parecer jurídico do órgão responsável pela consultoria jurídica da 

parceria; 

missão de parecer do órgão técnico, observado o disposto no artigo 35, V da 
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e) Portaria designando Fiscal da Transferência e ato publicado em meio oficial de 

comunicação Servidor ocupante de cargo efetivo

f) Portaria designando Comissão de Monitoramento e avaliação da parceria e ato

publicado em meio oficial de comunicação assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 

administração pública Art. 2º cap XI da Lei 13019/2014

g) Portaria designando Comissão de 

comunicação assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Art. 2º 

cap. X da Lei 13019/2014 

h) Demonstração de que os o

técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são 

compatíveis com o objeto; 

i) Aprovação do Plano

Social. 

8.7 As entidades cuja documentação for deferida serão consideradas habilitadas e serão 

convocadas para, no prazo de 

Administraçãoda Prefeitura de Pinhão

8.8 O Termo de Colaboração

assinatura. 

8.9 As Entidades credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação até o 

momento em que forem convocadas para assinarem 

sua vigência. 

8.10 As despesas decorrentes de eventual celebração de Termo de Colaboração

Dispensa de Chamamento Público

orçamentárias: 

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL   

08.244.0015.2099 Subvenções sociais 

3.3.50.43.00.00SUBVENÇÕES SOCIAIS 

5260 E 0 Recursos Ordinários (Livres)

5261 E 938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade
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Portaria designando Fiscal da Transferência e ato publicado em meio oficial de 

comunicação Servidor ocupante de cargo efetivo Art. 2º cap VI da Lei 13019/2014

Portaria designando Comissão de Monitoramento e avaliação da parceria e ato

publicado em meio oficial de comunicação assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 

Art. 2º cap XI da Lei 13019/2014; 

Portaria designando Comissão de Seleção e ato publicado em meio oficial de 

comunicação assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Art. 2º 

emonstração de que os objetivos e finalidades institucionais e a capacidade 

técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são 

Plano de Trabalho pela Secretária Municipal

ja documentação for deferida serão consideradas habilitadas e serão 

convocadas para, no prazo de 5 (cinco) dias, comparecer 

da Prefeitura de Pinhão, para assinatura do Termo de Colaboração

Colaboração a ser firmado terá vigência de 1 (um) ano, após a 

As Entidades credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação até o 

momento em que forem convocadas para assinarem Termo de Colaboração

sas decorrentes de eventual celebração de Termo de Colaboração

Dispensa de Chamamento Público ocorrerão por conta das 

10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    

1 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL    

ubvenções sociais  

3.3.50.43.00.00SUBVENÇÕES SOCIAIS  

5260 E 0 Recursos Ordinários (Livres) 

5261 E 938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade

Secretaria Municipal de Assistência Social 
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Portaria designando Fiscal da Transferência e ato publicado em meio oficial de 

Art. 2º cap VI da Lei 13019/2014; 

Portaria designando Comissão de Monitoramento e avaliação da parceria e ato 

publicado em meio oficial de comunicação assegurada a participação de pelo menos um 

servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da 

leção e ato publicado em meio oficial de 

comunicação assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante de cargo 

efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública Art. 2º 

bjetivos e finalidades institucionais e a capacidade 

técnica e operacional da organização da sociedade civil foram avaliados e são 

Municipal de Assistência 

ja documentação for deferida serão consideradas habilitadas e serão 

dias, comparecer na Secretaria de 

Colaboração. 

de 1 (um) ano, após a data de 

As Entidades credenciadas deverão manter todas as condições de habilitação até o 

Colaboração e durante toda 

sas decorrentes de eventual celebração de Termo de Colaboração mediante 

 seguintes dotações 

5261 E 938 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade 
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3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE   

08.244.0015.5117 Manutenção e Implementação das ações do Fundo Municipal dos

Direitos da Criança  

3.3.50.41.00.00CONTRIBUIÇÕES 

6050 E 513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 

6050 EA 513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 

6060 E 880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

6060 EA 880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

9. ANEXOS 

ANEXO I – Modelo de Ofício de solicitação de

 

Pinhão, 16 de outubro de 2017

 

 

 

                          _____________________________
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3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE   

anutenção e Implementação das ações do Fundo Municipal dos

3.3.50.41.00.00CONTRIBUIÇÕES  

6050 E 513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/FMDCA

6050 EA 513 Penalidades Administrativas Lei n. 8069/90 - Art. 214-ECA/F

6060 E 880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

6060 EA 880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA

Modelo de Ofício de solicitação de credenciamento.

de 2017. 

_____________________________ 
ODIR ANTONIO GOTARDO 

Prefeito Municipal 
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3 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE    

anutenção e Implementação das ações do Fundo Municipal dos 

ECA/FMDCA 

ECA/FMDCA 

6060 E 880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 

6060 EA 880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 

credenciamento. 
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ANEXO I – MODELO DE OFÍCIO

 

OFÍCIO N° /2017

 

 

 

 

Senhora Secretária Municipal

Credenciamento n° 001/2017 vimos a presença de 

Credenciamento da Organização da Sociedade

 

 , 

 , Bairro 

entre o Município, por meio da Secretaria Municipal de 

atendimento gratuitoem 

das crianças e adolescentes residentes no Município de 

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente (Dirigente da Entidade) Nome completo CPF

 

 

Ilma. Sra. 

MARIA DO BELÉM SYROKA 

Secretária Municipal de Assistência Social

Pinhão - PR 

 

Prefeitura Municipal de Pinhão 
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MODELO DE OFÍCIO 

 

 

 

/2017                          Pinhão PR ___de_______de

Municipal de Assistência Social, Em atenção a

/2017 vimos a presença de Vossa Excelência para solicitar o 

redenciamento da Organização da Sociedade Civil, 

,CNPJ 

 situada na rua/av  

, em Pinhão/ PR, para estabelecimento de

tre o Município, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social

 , visando ao desenvolvimento sócio

das crianças e adolescentes residentes no Município de Pinhão, para o 

oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

da Entidade) Nome completo CPF. 

 

Assistência Social 

Secretaria Municipal de Assistência Social 

Pág. 4A Jornal Correio do Povo  

_______de 2017  

Em atenção ao Edital de 

Excelência para solicitar o 

 nº 

Nº 

para estabelecimento de uma parceria 

Assistência Social, para o 

sando ao desenvolvimento sócio-assistencial 

, para o exercício de 2017. 

oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. 


