
ANEXO II: 

 

 DOCUMENTO 01: MODELO DE OFÍCIO E DECLARAÇÕES  

 

                                                             Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

Ofício nº. /20__ 

 

A Sua Excelência o Senhor 

ALEXANDRE LOPES 

Prefeito Municipal 

CAMPO VERDE – MT 

           

Senhor Prefeito,   

 

Vimos a presença de Vossa Excelência para solicitar a liberação de recursos no valor de R$ 

______________, para desenvolver o projeto intitulado ______________________ em 

regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público (A 

justificativa para a parceria deve ser descrita por meio do relato da importância do repasse 

no contexto do município, indicando sua participação na melhoria, bem-estar e qualidade 

de vida da população). 

 

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.  

 

Respeitosamente,  

 

 

 

___________________________________ 

1.1 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 



DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DA DIVULGAÇÃO DA PARCERIA NA 

INTERNET 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ___________, brasileiro (a), portador(a) e inscrito no CPF Nº _____________, 

representante legal da Organização da Sociedade 

Civil____________________________________________________________, 

 

DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que a organização em tela se 

compromete em atender o disposto no Art. 11 da Lei 13.019/2014 e Decreto Municipal nº 

36, de 10 de abril de 2017, de forma especial a divulgação na internet e em locais visíveis 

da sede social e, quando for o caso, nos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas 

as parcerias celebradas com a Prefeitura Municipal de Campo Verde. 

 

 

 

 

Campo Verde-MT, _________ de __________ de 20__. 

 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal



DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu, ___________, brasileiro (a), portador (a) do RG nº _____________, e CPF Nº 

______________, residente e domiciliado à Rua/Av. ______________, 

 

Representante legal da Organização da Sociedade 

Civil______________________________________________________________, na 

forma da Lei e em atendimento ao Art. 6º, inciso III da Resolução CNAS 14, de 15 de maio 

de 2014, e ressalvado o art. 35, §§ 1º e 2º, do Estatuto do Idoso, DECLARO que a 

Organização em tela não cobra quaisquer tipos de pagamentos pelos serviços prestados aos 

seus beneficiários. 

 

Campo Verde-MT, _____ de __________ de 20__. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________ 

 

Assinatura do Representante Legal 



- DOCUMENTO 02: CERTIDÃO CONTENDO O NOME DOS DIRIGENTES E 

CONSELHEIROS DA ENTIDADE E PERÍODO DE ATUAÇÃO  

 

 

C E R T I D Ã O  

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° 

identidade, CPF n° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de 

representante legal da Nome da Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na 

endereço completo da OSC Parceira, inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, 

CERTIFICO que os dirigentes e conselheiros desta organização da sociedade civil, cujo 

período de atuação é de ____/___/____ à ____/____/______, são (relacionar todos os 

dirigentes, seus vices, e os conselheiros): 

 

Nome 

      

N° CPF 

      

N° RG 

      

Órgão 

Expedidor 

      

Cargo 

      

Função 

      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

Telefone 1 

(  )       

Telefone 2 

(  )       

Telefone 3 

(  )       

Nome 

      

N° CPF 

      

N° RG 

      

Órgão 

Expedidor 

      

Cargo 

      

Função 

      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

Telefone 1 

(  )       

Telefone 2 

(  )       

Telefone 3 

(  )       

Nome 

      

N° CPF 

      



N° RG 

      

Órgão 

Expedidor 

      

Cargo 

      

Função 

      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod, Etc.) 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

Telefone 1 

(  )       

Telefone 2 

(  )       

Telefone 3 

(  )       

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

 

__________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  

Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira



- DOCUMENTO 03: DECLARAÇÃO CONTENDO O NOME DO CONTADOR 

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE.  

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° 

identidade, CPF ° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de 

representante legal da Nome da Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na 

endereço completo da OSC Parceira, inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  

DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que (nome do contador), CPF n° 

000.000.000-00, CRC n° _______________ é o contador responsável pela referida entidade 

e que seu registro está regular junto ao Conselho Regional de Contabilidade.  

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1.2 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 



- DOCUMENTO 04: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, 

TÉCNICA E GERENCIAL PARA A EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO.  

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° 

identidade, CPF ° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de 

representante legal da Nome da Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na 

endereço completo da OSC Parceira, inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  

DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que a organização da sociedade civil 

dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, técnica e gerencial 

para a execução do Plano de Trabalho proposto, assumindo inteira responsabilidade pelo 

cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de contas.  

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1.3 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  
1.4 Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 

 



- DOCUMENTO 05: DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE 

ESPECÍFICA:  

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° 

identidade, CPF ° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de 

representante legal da Nome da Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na 

endereço completo da OSC Parceira, inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  

DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, que foi aberta conta bancária específica 

para a execução da parceria, conforme dados abaixo descritos e extrato bancário zerado, em 

anexo: 

 

 

Banco: (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal),  

Endereço:  

Município: 

Telefone:  

Agência n°:  

Conta n°:  

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

                                                         Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

___________________________________ 

1.5 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira



- DOCUMENTO 06: DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA ENTIDADE NÃO SÃO 

AGENTES POLÍTICOS  

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

Eu, Nome Completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, 

CPF 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome 

da Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, 

inscrita no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, DECLARO para os devidos fins considerando 

o inciso III do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, sob as penas do art. 299 do Código Penal, 

que não há no quadro de dirigentes desta organização da sociedade civil: 

 

a) titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade típica de 

governo, de forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e 

seus respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, 

Deputados Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e 

membros do Ministério Público; 

b) dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal; e 

c) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, das pessoas mencionadas nas alíneas “a” e “b” acima. 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

___________________________________ 

1.6 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira



- DOCUMENTO 07: DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO A LEI FEDERAL Nº 12.527/2011.  

 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, CPF 

° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, 

que a organização da sociedade civil se compromete em atender os requisitos previstos na Lei Federal 

n° 12.527/2011 e 13.019/2014, de forma especial a publicidade aos recursos públicos recebidos e à 

sua destinação, sem prejuízo das prestações de contas a que estejam legalmente obrigadas.  

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

___________________________________ 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 

Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 

 



- DOCUMENTO 08: DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA COM O PODER PÚBLICO  

 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, CPF 

° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, 

que a formalização do Termo de Parceria com o Município de Campo Verde não contraria o Estatuto 

da entidade e que a mesma está em dia com as prestações de contas referente a recursos recebidos 

dos Entes Federados da Administração Pública. 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

___________________________________ 

1.7 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira



- DOCUMENTO 09: DECLARAÇÃO DE INICIO DE ATIVIDADES  

 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, CPF 

° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei,  

que a organização da sociedade civil teve seu início das atividades em ___/___/____ e que seu 

Estatuto atende os art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14.  

 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

___________________________________ 

1.8 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 



DOCUMENTO Nº 10 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, CPF 

° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei,  

que a organização da sociedade civil teve seu início das atividades em ___/___/____ e em virtude da 

Lei Federal nº 13.019/14 estamos efetuando as adequações no Estatuto da Entidade a fim de atender 

os art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14, sendo que no prazo de 30 (trinta) dias encaminharemos 

o Estatuto reformulado com o devido registro.  

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

___________________________________ 

1.9 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  
1.10 Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 

 



DOCUMENTO 11: DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE APLICAÇÃO DOS 

RECURSOS CONFORME LEI 13.019/2014.  

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, CPF 

° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  DECLARO para os devidos fins e sob penas da lei, 

que a organização da sociedade civil se compromete em aplicar os recursos repassados de acordo 

com o art. 51 da Lei 13019/2014 bem como prestar contas na forma dos art.(s) 63 a 68, Parágrafo 

Único, da mesma lei e do estabelecido no Decreto Municipal. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1.11 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 

 



DOCUMENTO 12: DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE DAS INFORMAÇÕES. 

 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Eu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade n° identidade, CPF 

° 000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00,  DECLARO para os devidos fins e sob as penas do art. 

299 do Código Penal, que a documentação e informações apresentadas, para fins de comprovação, 

são autenticas e integralmente verídicas. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

 

___________________________________ 

1.12 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC  
1.13 Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 



DOCUMENTO 13: DECLARAÇÃO DE IMPEDIMENTO NA CONTRATAÇÃO. 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Eu, Nome Completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade identidade, CPF 

000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita no 

CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, DECLARO, para os devidos fins, sob as penas do art. 299 do 

Código Penal, que esta organização da sociedade civil: 

I - não contratará, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, da Administração Pública do Poder Executivo 

Municipal, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e 

II - não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos da parceria: 

a) membro de Poder o titular de cargo estrutural à organização política do País que exerça atividade 

típica de governo, de forma remunerada, como Presidente da República, Governadores, Prefeitos, e seus 

respectivos vices, Ministros de Estado, Secretários Estaduais e Municipais, Senadores, Deputados 

Federais, Deputados Estaduais, Vereadores, membros do Poder Judiciário e membros do Ministério 

Público;  

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, da administração pública direta e indireta dos entes federados, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

c) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau de 

servidor ou empregado público do órgão ou entidade estadual parceiro, 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.  

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

___________________________________ 

1.14 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira



- DOCUMENTO 14: DECLARAÇÃO DE COMPATIBILIDADE DE PREÇOS. 

 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

 

 

Eu, Nome Completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade identidade, CPF 

000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, DECLARO, para os devidos fins, sob as penas da lei, 

que os preços propostos para aquisição de bens e/ou serviços apresentados por essa organização 

da sociedade civil, referente a proposta para celebração da parceria, foram apurados por meio de 

orçamentos atualizados, junto a fornecedores regulares, aptos quanto à natureza de ocupação 

empresarial do itens do Plano de Trabalho e estão compatíveis com os preços médios praticados 

no mercado regional. 

 

Por ser verdade, firmo o presente. 

 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

 

___________________________________ 

1.15 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 



DOCUMENTO 15: DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ART. 39. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

Eu, Nome Completo, nacionalidade, estado civil, profissão, Carteira de Identidade identidade, CPF 

000.000.000-00, residente na endereço completo, na condição de representante legal da Nome da 

Organização da Sociedade Civil Parceira, com sede na endereço completo da OSC Parceira, inscrita 

no CNPJ sob o número 00.000.000/0000-00, DECLARO, para os devidos fins, sob as penas do art. 

299 do Código Penal, que esta organização da sociedade civil bem como seus dirigentes não incorrem 

em quaisquer das vedações previstas nos incisos I, II, IV, V VI e VII do art. 39 da Lei Federal nº 

13.019, de 2014, a seguir: 

Art. 39. Ficará impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria 

prevista nesta Lei a organização da sociedade civil que: 

I - não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional; 

II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada; 

[...] 

IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 

cinco anos, exceto se:         (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015) 

a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados;         (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;          (Incluído pela 

Lei nº 13.204, de 2015) 

c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo;           (Incluído pela Lei nº 13.204, de 2015) 

V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que 

durar a penalidade: 

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

a administração; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública; 

c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei; 

d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei; 

VI - 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; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Lei/L13204.htm#art2


VII - tenha entre seus dirigentes pessoa: 

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) anos; 

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 

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 de 1992. 

Por ser verdade, firmo o presente.     

 

 

Campo Verde/MT,  de de 20__. 

 

 

 

___________________________________ 

1.16 NOME DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC 
Cargo do(a) Representante da Organização da Sociedade Civil Parceira 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i


 

 
 
 
 

PLANO DE TRABALHO 

(Artigo 22 da Lei n° 13.019/2014, alterada pela Lei n° 13.204/2015) 

 

 

 

1 – DADOS GERAIS DA PROPONENTE 

 

Nome: 

      

 CNPJ: 

      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) 

      

Bairro: 

      

Cidade: 

      

CEP: 

      

E-mail da Instituição: 

      

Home Page 

      

Telefone 1 

(  )       

Telefone 2 

(  )       

Telefone 3 

(  )       

Conta Corrente 

      

Banco 

      

Agência 

      

 

2 - IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL PELA PROPONENTE 

Nome: 

      

CPF: 

      

N° RG 

      

Órgão 

Expedidor 

      

Cargo: 

      

Função: 

      

Logradouro (Avenida, Rua, Rod.) 

      

Bairro: 

      

Cidade: 

      

CEP: 

      

Telefone 1 

(  )       

Telefone 2 

(  )       

Telefone 3 

(  )       

 

 3 -  IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: 

      

Área de Formação: 

      

Nº do Registro no Conselho Profissional 

      

Bairro 

      

Cidade 

      

CEP 

      

E-mail do Técnico: 

      

Telefone do Técnico 1: 

(  )       

Telefone do Técnico 2: 

(  )        

 

4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste projeto. Se 

houver, incluir os dados de identificação). 



 

 
 
 
 

Nome: 

      

CGC/CPF: 

      

Endereço: 

      

Bairro: 

      

Cidade: 

      

CEP: 

      

 

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

 

Descrever a evolução do trabalho da instituição a partir da sua fundação: 

 

1. Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil (Sugere informar a data de criação, diretrizes 

da OSC, capacidade de atendimento, número de associados, principais trabalhos realizados e 

qualificação técnica dos profissionais permanente); 

 

2. Caracterização do serviço socioassistencial (informar como o serviço socioassistencial está 

organizado, conforme a Resolução CNAS N° 109, 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional 

de serviços socioassistenciais); publico atendido, metodologia de trabalho, equipe/RH e equipe 

técnica dos serviços)) 

 

3. Informar quais projetos, programas ou campanhas na área da assistência social a instituição 

participou, os objetivos e resultados alcançados, período em que ocorreram, as fontes financiadoras 

e os valores investidos, bem como as parcerias estabelecidas com outras organizações no ano de 

2015; 

 

4. Descrever de forma sucinta as parcerias existentes, origem das fontes de recursos  e sua destinação; 

 

6 - SÍNTESE DA PROPOSTA 

 

6.1 -Título da Proposta: 

      

 

6.2 – Identificação do Objeto (Breve descrição, clara e objetiva, do que se pretende realizar na proposta e 

os resultados esperados): 

      

6.3 – Objetivo Geral da Proposta (relacionando com a situação problema que se deseja enfrentar com a 

execução do objeto, devendo estar em consonância com o serviço socioassistencial ofertado pela entidade): 

      

6.4 – Objetivos Específicos da Proposta (Devem apresentar detalhadamente o objetivo geral, relacionando 

com os resultados a serem atingidos): 

      



 

 
 
 
 

6.5 – Justificativa da Proposta (Deve expor os argumentos e as considerações sobre as necessidades que 

justificam a realização das ações/atividades propostas, indicando como irá contribuir para a mudança da 

situação problema apresentada. É a justificativa que fundamenta a proposta): 

      

6.6 – Abrangência da Proposta: 

      

6.7 – Público Beneficiário (Direto e Indireto): 

      

6.7.1 Perfil do Público Beneficiário Direto (Indicar faixa etária, renda, escolaridade, condição de moradia) 

      

6.8 – Meta de Atendimento: 

      

 

 

 

6.9 – Período Referência para Execução do Objeto: 

 

Início: _____/____/_____ 

 

Término: _____/____/_____ 

 

6.10 – Metodologia e Abordagem da Proposta (Deve descrever como serão realizadas as ações/atividades, 

incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a sua execução. É a maneira pela qual os 

objetivos serão alcançados):  

      

 

7 – CAPACIDADE INSTALADA  

7. 1 Equipe de Profissionais Permanente da OSC (Informar a composição da equipe de profissionais 

que atuarão na execução da proposta). 

Nome Formação Função na Entidade 

Carga Horária 

Semanal de 

Trabalho 

                        

                        

                        

                        

                        

                        

7.2  Estrutura Física: 

 

(     ) Própria          (     ) Cedida               (       ) Alugada             (      ) Outra 

 

7.3 Instalações Físicas (Informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são as principais 

atividades realizadas em cada espaço): 

      

Cômodo Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas no espaço 

                  

                  



 

 
 
 
 

                  

                  

                  

7.4 Equipamentos Disponíveis (Informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na instituição 

que poderão ser utilizados durante a execução do objeto. Exemplo: carros, equipamentos, máquinas, 

terrenos e etc.) 

Tipo de Equipamento Quantidade 

            

            

            

 

8 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 

8.1 Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto 

(Indicar quais são as técnicas, quando serão aplicadas, e quais os objetivos da aplicação e quais os possíveis 

encaminhamentos que serão adotados com base nas informações obtidas durante o monitoramento e 

avaliação): 

      

8.2 Sustentabilidade da Proposta (Indicar se as ações/atividades terão continuidade após o término da 

vigência deste Termo ou quais estratégias serão utilizadas para garantir a continuidade das 

ações/atividades): 

 

      



 
 
 
 

9 - CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Meta Etapa Especificação 
Indicador Duração 

Unidade Quant. Início Término 

(Inserir quantas Metas 

forem necessárias para 

alcançar os resultados 

esperados) 

 

Meta 01: 

Descrever 

qualitativamente a 

situação problema que 

se quer “atingir” na 

realidade diagnosticada 

(exemplo: Cadastrar no 

sistema da OSC todas as 

pessoas com deficiência 

residentes na zona rural 

do município) 

(inserir, para cada Meta, a 

quantidade de Etapas 

necessárias para alcançar os 

resultados) 

 

Etapa 01: 

Descrever qualitativamente 

qual atividade que será 

desenvolvida para alcançar 

os resultados da Meta 01. 

(exemplo: criar um sistema 

de cadastro naOSC) 

 

Etapa 02: 

Descrever qualitativamente 

qual atividade que será 

desenvolvida para alcançar 

os resultados da Meta 01. 

(exemplo: divulgar o 

período de cadastramento) 

(Detalhar como as 

atividades serão 

realizadas) 

 

Como as atividades da 

etapa serão 

desenvolvidas 

(exemplo: será 

elaborado um sistema 

de cadastramento para 

identificar o perfil 

socioeconômico das 

pessoas com 

deficiência residentes 

na zona rural) 

 

Como as 

atividades da 

etapa serão 

desenvolvidas 

Especificar 

quem será 

beneficiado (ex: 

pessoas, famílias, 

instituiçõesdentre 

outros) 

OU 

Qual será o 

Produto desta 

etapa 

(ex: visitas 

domiciliares; 

seminários; 

oficinas 

dentre 

outros) 

Especificar 

quantos 

serão 

beneficiados 

nesta etapa 

(ex: 100 

pessoas; 20 

famílias; 02 

instituições) 

OU 

O número de 

vezes que será 

realizada a 

ação 

(ex: 10 visitas 

domiciliares; 

1 seminário; 

5 oficinas) 

Data 

referente 

ao início 

da 

execução 

da meta/ 

etapa 

Data 

Referente 

ao 

Término 

da 

Execução 

da 

meta/ 

etapa 



 

 

 
 
 
 

9 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE 

PROPONENT

E 

(Contrapartida) 
TOTAL 

3.3.50.43 

Material de Consumo                   

Serviços de Terceiros – 

Pessoa Física 
                  

Serviços de Terceiros – 

Pessoa Jurídica 
                  

Custos Indiretos/Equipe 

Encarregada pela execução 
                  

4.4.50.42 
Equipamentos e Materiais 

Permanentes 
                  

TOTAL                   

 

 

9.1 DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Especificar o gasto com cada item de despesa) 

 

9.1.1 MATERIAL DE CONSUMO (3.3.50.43) 

Item             Especificação Unid. Qtde Valor  

Unitário 

Valor 

Total 

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

                                         

 SUBTOTAL       

 

 

9.1.2 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA (3.3.50.43) 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

                              

                              

                              

                              

                              

                              



 

 

 
 
 
 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 Subtotal       

 

9.1.3 EQUIPE ENCARREGADA PELA EXECUÇAÕ (3.3.50.43 (Art. 46, Inciso I)) * 

Item Especificação Cargo Qtde Salário Valor 

Total 

    

  

                             

    

  

                             

    

  

                             

    

  

                             

    

  

                             

    

  

                             

 Subtotal       

(*) Comprovar com Planilha de Memória de Cálculo demonstrando os salários nominais com todos 

os encargos sociais previstos no Art. 46, Inciso I da Lei n° 13.019/2014) 

 

 

9.1.4 SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (3.3.50.43) 

Item Especificação Unid. Qtde Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        



 

 

 
 
 
 

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

    

  

                        

 Subtotal       

 

 

 

9.1.5 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES (4.4.50.42) 

Item Especificação Unid. Qtde 
Valor 

Unit. 

Valor 

Total 

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

    

  

                                  

 Subtotal       



 

 

 
 
 
 

 TOTAL GERAL (9.1.1 + 9.1.2 + 9.1.3 + 9.1.4 + 9.1.5)       

 

 

 

10 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

 

REPASSE(S) DO CONCEDENTE 

MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO 

                                    

MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO 

                                    

 

 

CONTRAPARTIDA DO PROPONENTE ( se for o caso, por decisão da OSC) 

MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/

ANO 

                                    

MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/ANO MÊS/

ANO 

                                    

11 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 

 

Na qualidade de representante legal da Organização da Sociedade Civil - OSC, declaro, para 

fins de prova junto a Secretaria de informar 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 entidade da Administração Pública Estadual, que impeça a realização deste termo ou qualquer 

instrumento legal com o Estado do Espírito Santo, na forma deste plano de trabalho. 

 

Pede e espera deferimento. 

 

Em     de                 de     . 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Representante Legal 

 

12 – APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

APROVADO. 



 

 

 
 
 
 

 

 

 

Campo Verde (MT)  _____ de ___________ de 20__. 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

  FICHA DE INSCRIÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROJETOS  

EDITAL Nº __/20__ 

 

 

 

 

 

DADOS CADASTRAIS  

 

ENTIDADE PROPONENTE:  

 

CNPJ:  

 

ENDEREÇO:  

 

CIDADE: CEP: 

 

FONE: E-MAIL: 

 

NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL:  

 

CPF: 

 CI: 

CARGO  

 

PERÍODO DE VIGÊNCIA DO MANDATO DA ATUAL DIRETORIA:  

 

 

ANEXAR OS SEGUINTES DOCUMENTOS  

a) cópia do estatuto e posteriores alterações;  

b) cópia da ata de eleição da diretoria e do termo de posse;  

c) cópia do CPF e da carteira de identidade do representante legal da entidade;  

d) cópia do CNPJ da entidade;  

e) certidão negativa ou positiva de efeitos negativos de débitos junto ao Instituto Nacional 

de Seguridade Social - INSS;  

f) certificado de regularidade do FGTS;  

g) certidão negativa de débito ou positiva de efeitos negativos frente à Fazenda Pública Municipal 

de Campo Verde - MT;  

h) proposta de trabalho 

 


