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Edital de Chamamento Público nº 004/2019 – GS/SEPACTURDE. 
 Para formalização de Termo de Colaboração para apoio financeiro às agremiações 

durante o carnaval de Olinda/2020) 
 

 
1. PREÂMBULO  
 
O MUNICÍPIO DE OLINDA, por intermédio da Secretaria Municipal de Patrimônio, 
Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, com fulcro na Lei nº 13.019/2014, 
alterada pela Lei nº 13.204/2015 e no Decreto nº 148/2017, torna público o presente 
Edital de Chamamento Público visando a seleção de organizações da sociedade civil – 
Agremiações Carnavalescas - interessadas em celebrar TERMO DE COLABORAÇÃO, 
tendo por objeto a concessão de apoio financeiro da administração pública municipal, 
para execução de desfiles dessas agremiações no CARNAVAL DE OLINDA DE 2020.  
 
1.1. Este CHAMAMENTO PÚBLICO e o instrumento dele decorrente são regidos pela 
Lei Federal Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei nº 13.204/2015 e no Decreto nº 
148/2017. 
 
1.2 O procedimento deste CHAMAMENTO PÚBLICO observará os seguintes prazos: 

Ato/Procedimento Prazo/data 

Publicação do Edital de Chamamento Público 04/11/2019 

Envio das propostas pelas OSC’s 05/11/2019 a 05/12/2019 

Impugnação do Edital 05 (cinco) dias contados da 
publicação do Edital. 

Publicação do resultado final 27/12/2019 

 
2. DO OBJETO  
 
Compreende o objeto deste CHAMAMENTO PÚBLICO a formalização de parceria, 
através TERMO DE COLABORAÇÃO, com Organização da Sociedade Civil (OSC) – 
AGREMIAÇÕES - para concessão de apoio financeiro a ser definido pela da 
Administração Pública Municipal, de acordo com a disponibilidade financeira e os 
valores contidos nas propostas, para execução de desfiles de agremiações no 
CARNAVAL DE OLINDA DE 2020. 
 
3. DA JUSTIFICATIVA  
O carnaval acontece de maneira espontânea e representa toda a efervescência cultural 
vivida por Olinda. Puxado pelos coletivos criativos e atores da cena musical e cultural 
da cidade, aliada ao legado histórico das agremiações tradicionais que dão vida ao 
carnaval da cidade. Trata-se de uma festa de rua democrática que busca promover 
novas formas de vivência e compartilhamento do espaço público pelos cidadãos. O 
carnaval de Olinda se consolidou como uma das maiores festas do país, atraindo 
turistas de toda parte do Brasil e do mundo, alcançando assim uma significativa 
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retenção de moradores na cidade durante o período, constituindo-se como um evento 
de grande potencial turístico e econômico para a cidade.  
A Prefeitura Municipal de Olinda ciente desse potencial econômico e turístico, bem 
como da importância cultural e simbólica da festa, tem o desejo de abrilhantar ainda 
mais esta mobilização do povo olindense, além de alcançar uma maior visibilidade para 
cidade, fomentando a indústria criativa e cultural, movimentando a cadeia produtiva 
do turismo, gerando empregos e aumentando a taxa de ocupação hoteleira e 
arrecadação do município.  
 
 Cumpre salientar que os blocos de rua são manifestações populares e, em sua quase 
totalidade, buscam recursos de forma bem simplória, pois contam, na maioria das 
vezes, somente com o apoio popular e alguma infraestrutura que é fornecida pelo 
Poder Público.  
 
4. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL  
 
4.1. Qualquer cidadão ou organização da sociedade civil interessada é parte legítima 
para impugnar o presente Edital de CHAMAMENTO por irregularidade na aplicação da 
Lei nº 13.019/2014 e demais normas regulamentadores municipais, devendo 
protocolar o pedido até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para a abertura dos 
envelopes de propostas, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 
em até 02 (dois) dias úteis.  
4.2 As impugnações ao presente Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO deverão ser 
dirigidas à Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento 
Econômico, situada na Rua de São Bento, 160 – Varadouro – Olinda/PE e 
protocolizadas durante o horário de expediente da Administração, que se inicia às 7h e 
se encerra às 13h, até o dia 11/11/2019. 
4.3. As impugnações deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado com os 
seguintes termos:  
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 
ENVELOPE DE IMPUGNAÇÃO 
Nome do Impugnante: 
Endereço Completo:  
 
5. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 
5.1 Os recursos financeiros que serão disponibilizados para execução do objeto serão 
definidos de acordo com a programação orçamentária do item 5.2., e terão seus 
valores definidos de acordo com a quantidade de agremiações selecionadas, e das 
propostas apresentadas.  
 
5.2 A programação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração da parceria, a 
fim de assegurar a transferência dos recursos financeiros a ser pactuada é a seguinte: 
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PROGRAMA: 304  
AÇÃO: 4016 
SUBAÇÃO: 358 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE: 001 / 090. 

 
6. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
6.1 DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO 
 
6.1.1. Se enquadrar no conceito de Organização da Sociedade Civil previsto no art. 2ª, 
inc. I, alíneas a, b e c, da Lei Federal nº 13.019/2014, a qual considera Organização da 
Sociedade Civil:  

 
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais 
resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções 
de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos 
mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução 
do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva;  
 
7. DA DATA, DO LOCAL E DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
 
7.1. As propostas deverão ser apresentadas a partir do dia 05/11/2019 a 05/12/2019 
no horário das 8:00 as 15:00h, na SEPACTURDE.  
7.2 As propostas deverão ser entregues em envelope lacrado e identificado com os 
seguintes termos: 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 – APOIO FINANCEIRO AGREMIAÇÕES 
Nome da Proponente:  
Endereço Completo:  
Telefone:     
e-mail: 

 
7.3 O envelope deverá conter:  

a) Proposta; 
b) Estatuto; 
c) Ata de Assembleia de eleição e posse, com data de vigência; 
d) CNPJ; 
e) CND trabalhista; 
f) Certidão Negativa Federal conjunta com INSS/ 
g) Certidão Negativa do Município de Olinda; 
h) Certidão Negativa Regularidade Fiscal do Estado; 
i) Certidão Regularidade FGTS; 
j) CPF e RG do representante; 
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k) Comprovante de endereço do representante e da sede da agremiação; 
l) Dados Bancários (conta para deposito); 
m) Declaração de Grupo com documentos de identificação e indicação do 

representante ( quando for o caso); 
n) Declaração de Não emprega menor; 
o) Declaração de não vinculo com administração publica; 
p) Termo de responsabilidade caso envolva criança na apresentação (com 

documentação da criança e dos responsáveis); 
q) Release (CD/DVD) com apresentações, material de jornal, internet, etc.; 
r) Demonstrativo de 03 (três) contratações anteriores, com órgãos públicos, 

sendo admitida apenas uma contratação particular. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
 
8.1 O julgamento das propostas será realizado pela Comissão de Seleção, composta 
por membros da Secretaria de Cultura, Diretoria de Cultura e Técnicos de Cultura. 
 
8.2. A Comissão de Seleção avaliará todas as propostas entregues dentro do prazo 
estabelecido neste Edital.  
 
9. DO PROCEDIMENTO DE SELEÇÃO  
 
9.1 O processo de seleção abrangerá a avaliação das propostas, a divulgação e a 
homologação dos resultados.  
 

9.1.1 A seleção das propostas será realizada em pela comissão de avaliação que 
observará o seguinte procedimento:  

a) Credenciamento do representante legal da organização da sociedade civil, 
juntamente com cópias da carteira de identidade do representante e do ato 
constitutivo da organização da sociedade civil; 
b) Entrega dos envelopes de propostas, indicando o numero do chamamento e a 
relação de documentos entregues, 
d) A avaliação, a seleção e a decisão das propostas ocorrerão conforme cronograma do 
item 1.2 deste Edital, quando será publicada no sitio da Prefeitura de Olinda. 
e) A Comissão de Seleção, se entender necessário, poderá realizar diligências que 
julgar pertinentes para o esclarecimento de quaisquer situações relativas ao 
procedimento de seleção e à análise das propostas.  
f)A Comissão de Seleção, para julgamento e classificação das propostas, poderá 
solicitar a manifestação das áreas técnicas e jurídica e, inclusive, poderá contar 
assessoramento de especialista que não seja membro desse colegiado.  
 
9.2 Da publicação do resultado  do julgamento das propostas  
 
9.2.1 Após o julgamento das propostas estas serão ordenadas conforme a ordem de 
sua classificação, conforme a pontuação obtida, devendo o resultado  do processo de 
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seleção ser divulgado sítio eletrônico oficial do Município, na data/período neste 
edital.  
 
10. DA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA  
 
10.1 Da convocação para celebração da parceria  
 
10.1.1. Caso os pareceres sejam favoráveis à celebração da Parceria, a organização da 
sociedade civil será convocada pelo Administrador Público para a assinatura do Termo 
de Colaboração, no prazo de até 03 (três) dias, sob pena de decair do direito de 
celebração da parceria.  
 
10.1.2 Do gestor da parceria 
 

a)  O gestor da parceria, agente público designado por ato publicado na imprensa 
oficial, com poderes de controle e fiscalização, será indicado no Termo de 
Fomento ou Termo de Colaboração. 

b) Constituem deveres do gestor da parceria:  
I.  acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
II. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 

comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da 
parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem 
como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os 
problemas detectados; 

III. emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, na forma do 
art. 71 deste Decreto; 

IV. emitir parecer técnico para avaliação dos efeitos da parceria, em 
relação às prestações de contas parciais, anuais e final; 

V. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 
final, levando em consideração o conteúdo dos relatórios técnicos de 
monitoramento e avaliação, quando houver; e 

VI. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às 
atividades de monitoramento e avaliação. 

 
10.2 Dos Impedimentos  
 
10.2.1. Não poderão celebrar a parceria decorrente deste chamamento público as 
organizações da sociedade civil:  
 
I – suspensas temporariamente da participação em chamamento público e impedidas 
de celebrar parceria ou contrato com órgãos e OSCs do Município de Olinda; e  
 
II – declaradas inidôneas para participar de chamamento público ou celebrar parceria 
ou contrato com órgãos e OSCs de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem 
os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  
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III – necessário apresentar declaração do representante legal da OSC de inexistência de 
impedimento à celebração da parceria; 
 
12 DAS PENALIDADES 
 
11.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Edital e com as normas da Lei 
Federal 13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 148/2017, a administração pública 
municipal poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil 
parceira as sanções de:  
I - advertência; 
II - suspensão temporária nos termos do inciso II do art. 73 da Lei Federal nº 
13.019/2014; e III - declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do art. 73 da 
Lei Federal nº 13.019/2014.  
 
11.2 A sanção de advertência tem caráter preventivo e será aplicada quando 
verificadas impropriedades praticadas pela organização da sociedade civil no âmbito 
da parceria que não justifiquem a aplicação de penalidade mais grave.  
 
11.3 A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem 
verificadas irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria 
e não se justificar a imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e 
a gravidade da infração cometida, as peculiaridades do caso concreto, as 
circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a 
administração pública municipal.  
 
11.4 A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de 
participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 
entidades da administração pública municipal por prazo não superior a dois anos.  
 
11.5 A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil 
de participar de chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e 
entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 
autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando a organização da sociedade 
civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após 
decorrido o prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.  
 
12 DA VIGÊNCIA  
 
12.1. O Termo de Colaboração vigorará a partir da data de sua assinatura até 
30/12/2020.  
 
13 DISPOSIÇÕES COMPLEMENTARES  
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13.1 As obrigações da organização da sociedade civil e do Município e demais 
regramentos para a execução da parceria, inclusive no que respeita à prestação de 
contas, constam do Termo de Colaboração que integra o presente edital.  
 
13.2 Informações serão prestadas aos interessados nos dias úteis, no horário da 7h às 
13h, horário de funcionamento da Secretaria Municipal de Patrimônio, Cultura, 
Turismo e Desenvolvimento Econômico, situada na Rua de São Bento, 160 – Varadouro 
– Olinda/PE, onde referidos documentos estarão disponíveis para a retirada de cópias 
pelos interessados.  
 
13.4 A íntegra do edital e seus anexos podem ser obtidos gratuitamente no site: 
https://www.olinda.pe.gov.br/  
 
 
13.5 Constituem anexos do presente edital e dele fazem parte os seguintes 
documentos:  
Anexos do EDITAL 
ANEXO I – Formulário de Proposta;  
ANEXO II – Declaração do Responsável do Bloco (declaração de grupo se for o caso)  
ANEXO III – Dados bancários para repasse 
ANEXO IV  - Declaração Não emprega menor; 
ANEXO V – Declaração Nepotismo; 
ANEXO VI – Termo de responsabilidade se houver menor na apresentação; 
ANEXO VII- Minuta de Termo de Colaboração 
 

Olinda, 01  de novembro de 2019 
 

João Luiz da Silva Junior 
Secretário de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico. 

 
Gabriela Campelo de Lira Maranhão 

Secretária Executiva de Cultura 
 

Severino Pereira Leite Júnior. 
Diretor de Cultura 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.olinda.pe.gov.br/
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ANEXO I DO EDITAL 
 

FORMULÁRIO DE PROPOSTA 
 

OBSERVAÇÕES GERAIS SOBRE O PREENCHIMENTO 

Não existe limite de páginas para apresentação do mesmo ficando sob responsabilidade do proponente; 
As informações constantes neste formulário serão consideradas na avaliação das propostas; 
A responsabilidade sobre todas as informações apresentadas é exclusiva do proponente. 

Nome do Bloco: 

Nome do Responsável pelo Bloco: 

(Em caso de pessoa jurídica, informar também, o NOME e CNPJ da Instituição): 

CPF Responsável: 

(Em caso de pessoa jurídica, informar também, o NOME e CPF do Representante legal da Instituição): 

E-mail Responsável: Telefone: 

Data de desfile: Horário de saída 

HISTÓRICO - Apresentação do bloco. Relato sobre a criação do bloco, suas edições, como foi organizado, se 
conta com a participação popular para sua realização, quais foram as modificações na concepção do bloco, 
evoluções importantes a serem destacadas. De onde surgiu? Por que utiliza esse nome? Como a 
participação popular aconteceu no decorrer do tempo, tanto na organização como na participação do 
bloco? Existe algum trabalho realizado durante o ano como ensaios, shows, oficinas? Desenvolve algum 
Projeto Social. Se sim, qual? Qual o número de público em seus desfiles?  

RELEASE - Espaço para apresentação de recortes de jornais, matérias retiradas da internet ou redes sociais, 

fotografias com referências históricas objetivas que identifiquem a data em que foram realizados, de forma a 

comprovar a realização de edições anteriores do bloco, bem como a participação do público. 

Este item do formulário se configura como comprovação documental das informações apresentadas no item 

anterior – Histórico. 

 

PROPOSTA - Deve conter o conceito que envolve a realização do desfile do bloco para o ano de 2020, os 

locais e horários de concentração, dispersão e percurso,.    

 

ASSINATURA DO PROPONENTE 

Local e data:                                                               Nome legível do Proponente: 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO REPRESENTANTE DE BLOCO DE RUA 

 NOTA: É obrigatório apresentar um número mínimo de 03 (tres) assinaturas com apresentação dos documentos CPF e RG  

  Os representantes do Bloco de Rua _____________________________, participante do Carnaval de Olinda 2020, devidamente 

identificados, vem através desta, nomear ________________ brasileiro, inscrito no CPF/MF nº. ________, podendo o 

representante aqui constituído apresentar propostas, projetos culturais, requerer, assinar contratos e outros instrumentos 

jurídicos similares, receber valores financeiros, emitir notas fiscais e recibos de quitação, com recolhimento dos tributos previstos 

na legislação vigente,  apresentar prestação de contas, tudo objetivando a participação e fomento ao evento “Carnaval de Olinda 

2020” que acontecerá no período de 20  a 26/02/2020, no município de Olinda. 

  Olinda, ___ de ____________________ de 20___.  

  Integrantes do bloco: (fazer no mínimo 03 identificações com documentos de identificação o que dispensa reconhecimento de 

firma em cartório) 

Nome legível: _________  
Assinatura: ______________   
RG: ___________ 
CPF: ____________________.  

 

Nome legível: _________  
Assinatura: ______________   
RG: ___________ 
CPF: ____________________.  

 

Nome legível: _________  
Assinatura: ______________   
RG: ___________ 
CPF: ____________________.  
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ANEXO III DO EDITAL 
 
 

DADOS BANCÁRIOS PARA O REPASSE 
  
 
Olinda, _____ de ___________ de 20xx  
  
 
À  SEPACTURDE/PMO.   
 Prezados Senhores:    
Solicitamos que o repasse financeiro referente ao valor da participação do < nome da 
proponente > no processo seletivo do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS BLOCOS DE RUA DO CARNAVAL DE OLINDA 
2020, seja depositado na seguinte conta corrente em nome do (a) do proponente:  
  
Proponente:_________________________  
Banco: _____________________________  
Agência:____________________________  
Conta corrente: ______________________  
   
Atenciosamente,  
    
REPRESENTANTE LEGAL –  
PESSOA JURÍDICA   
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ANEXO IV DO EDITAL 
 
 

 
DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR 

(INCISO XXXIII) 
 

 
A (RAZÃO SOCIAL DA PRODUTORA EXCLUSIVA OU DO REPRESENTANTE DA ATRAÇÃO 
ARTÍSTICA), inscrito no CNPJ n°.(CNPJ DA EMPRESA), por intermédio de seu representante 
legal o(a) Sr(a)(NOME DO REPRESENTANTE), portador(a) da Carteira de Identidade 
no(NUMERO DO RG), e do CPF no (NUMERO DO CPF), DECLARA, que não emprega menor de 
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 
anos. 
 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (   ) . 
 
 
Olinda/PE, .......de............de 20XX 
 
____________________________________ 
Nome do Representante 
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ANEXO V DO EDITAL 
 

(DECLARAÇÃO DE NÃO SER SERVIDOR OU TER PARENTESCO/VINCULO COM A PREFEITURA 
DE OLINDA OU CONTRATAR SERVIDOR). 

 
DECLARAÇÃO DE NEPOTISMO 

 
Eu, __________________ , R.G nº _________________ administrador / sócio da empresa 
________________________, declaro nos termos da Súmula Vinculante nº  13, do Supremo 
Tribunal Federal1, que: 
 
(      )  NÃO POSSUO VINCULO FUNCIONAL COM A PREFEITURA DE OLINDA parentes em linha 
reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até 3º grau, e/ou não sou cônjuge ou 
companheiro(a), de servidor da Administração Direta ou Indireta deste Município, ocupante de 
cargo em comissão ou função de confiança e que exerce suas funções na área responsável pela 
presente demanda ou contratação. 
 
(      ) DECLARO AINDA NÃO CONTRATAR SERVIDORES DA PREFEITURA DE OLINDA, a qualquer 
título, conforme Parecer da Procuradoria-Geral do Município de Olinda de nº 557/2018 e 
Parecer da mesma PGM/Olinda, nº 643/2018. (Para Pessoa Jurídica contratante de atrações) 
 
(*) observações:  
Parentes em linha reta: pais, avós, bisavós, filho(a), neto(a), e bisneto(a) 
Parentes em linha colateral: irmão (ã), tio (a), sobrinho(a). 
Parentes por afinidade: genro, nora, sogro(a), enteado(a), madrasta, padrasto, cunhado(a), 
neto(a) do cônjuge, bisneto(a) do cônjuge e sobrinho(a) do cônjuge. 
Autoridade nomeante: Prefeito/Superior de Entidade da Administração indireta. 
 
 
Olinda/PE, .......de............de 20XX 
 
____________________________________ 
Nome do Representante 
 
 
1 "A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou, ainda, de função gratificada na Administração Pública direta e indireta, em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal." 
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TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 
 
 
Eu (NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR) portador do RG n.º (RG DO RESPONSÁVEL 
LEGAL PELO MENOR), inscrito no CPF n.º (CPF DO RESPONSÁVEL LEGAL PELO MENOR), 
responsável legal pelo menor (NOME DO MENOR) CPF n.º (CPF DO MENOR, CASO POSSUA) RG 
n.º (RG DO MENOR, CASO POSSUA), nascido em (DATA DE NASCIMENTO DO MENOR), autorizo 
o mesmo a participar da apresentação da (NOME DA ATRAÇÃO PELA QUAL O MENOR SE 
APRESENTA), no Ciclo Carnavalesco 2020 de Olinda. 
 
 
Olinda,      de                   de 20xx. 
 
 
 
 
______________________________________ 
ASSINATURA DO PAI OU RESPONSÁVEL 
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ANEXO V 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO 
 

MINUTA 
 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº      /20XX que 
entre si celebram o MUNICÍPIO DE OLINDA, por meio 
da Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo e 
Desenvolvimento Econômico, e a Organização   da   
Sociedade   Civil..................................... 

 
O MUNICÍPIO DE OLINDA, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o n.º 
10.404.184/0001-09, com sede na Rua de São Bento, nº 123, Varadouro, Olinda/PE, por 
intermédio da Secretaria de Patrimônio, Cultura, Turismo e Desenvolvimento Econômico, 
neste ato representado legalmente pelo seu Secretário nomeado pelo Ato nº 140/218 de 11 
de abril de 2018, com efeitos a partir de 10/04/2018, publicado no Diário Oficial dos 
Municípios de 24 de abril de 2018, Sr. JOAO LUIZ DA SILVA JUNIOR, brasileiro, casado, Gestor 
Público, inscrito sob o nº RG: 3649752 SSP/PE e no CPF/MF sob o nº 683.982.124-20, residente 
e domiciliado na cidade de Olinda, denominado ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, e a Organização 
da   Sociedade   Civil ................, doravante denominada OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 
CIVIL, inscrita no CNPJ sob o nº ............................, com sede no(a) .............neste ato 
representada por ............, brasileiro(a), portador(a) do documento de identificação R.G nº ....... 
inscrito (a) no CPF sob o nº ............residente na ........................que exerce a função  
de......................., resolvem celebrar este TERMO DE COLABORAÇÃO, regendo-se pelo disposto 
na Lei  Nacional nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Chamamento Público nº 004/2019, 
respectivos regulamentos e demais atos normativos aplicáveis, mediante as cláusulas 
seguintes: 
 
1. DO OBJETO.    
 
1.1. Constitui objeto do presente instrumento a concessão de auxílio financeiro ao bloco 
carnavalesco denominado......................., aqui representado por ..............................., para 
custear EXCLUSIVAMENTE despesas relativas aos desfiles de Blocos de Rua no carnaval de 
Olinda de 2020.    
 
1.2. Integram o presente Instrumento, independente de transcrição: O Edital de Chamamento 
Público para a Concessão de auxílio financeiro aos Blocos de Rua para Desfiles no Carnaval de 
Olinda de 2020 e seus anexos.    
 
2. DO VALOR DO REPASSE FINANCEIRO.    
 
2.1 O valor total a ser repassado ao Bloco ____________ será de R$________(_____),   será 
depositada na em conta bancária informada no Anexo III do edital, 30 (trinta) dias após a 
prestação de contas.   
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3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
 3.1 As despesas decorrentes do credenciamento oriundos deste Edital correrão por conta da 
seguinte dotação orçamentária:  
PROGRAMA: 304  
AÇÃO: 4016 
SUBAÇÃO: 358 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.39 
FONTE: 001 / 090. 
 
4. DAS OBRIGAÇÕES.    
 
4.1 DA OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL.    
 
4.1.1 A OSC - ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, em razão do presente instrumento, obriga-
se a:  
 
I. Executar a proposta inicial apresentada  
II. Arcar com todos os custos da proposta apresentada, independente, do valor repassado;  
III. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do Termo de Colaboração;  
IV. Manter, durante a execução, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no curso do chamamento publico e vigência do 
contrato, facultando-se à SEPACTURDE o direito de exigir, a qualquer tempo, a comprovação 
do cumprimento desta condição;  
V. Cumprir todos os princípios éticos e de conduta profissional da contratante;  
VI. não utilizar, em qualquer das atividades relacionadas à consecução do objetivo deste 
contrato, trabalho infantil nem de trabalho forçado ou análogo à condição de escravo;  
VII. Conhecer e cumprir as normas previstas na Lei nº 12.846/2013, de 01 de agosto de 2013, 
“Lei Anticorrupção” abstendo-se de cometer os atos tendentes a lesar a administração pública 
e denunciando a prática de irregularidades de que tiver conhecimento, por meio dos canais de 
denúncia disponíveis na SEPACTURDE;  
VIII. Prestar contas nos moldes definidos no item 8(oito), deste Termo de Colaboração, 
observando o prazo e documentação comprobatória de despesa.  
 
 4.2  ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA    
 
4.2.1 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA em razão do presente instrumento obriga-se a:  
 
 I. Instruir os processos de pagamento e liberar os recursos do repasse;  
II. Acompanhar a execução do objeto deste Termo de Colaboração;  
III. Tomar as providências administrativas cabíveis, no caso do BLOCO não cumprir as 
exigências previstas no termo de referência e no respectivo Edital.    
 
4.2.2 DO GESTOR DA PARCERIA  
 

a) O gestor da parceria será o agente público Severino Pereira Leite Junior – Diretor 
de Cultura da Secretaria Executiva de Cultura CPF nº 039.261.874-50, com 
poderes de controle e fiscalização.  

b) Constituem deveres do gestor da parceria:  

 acompanhar e fiscalizar a execução da parceria; 
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 informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam 
ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de 
irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas 
ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados; 

 emitir Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, na forma do art. 71 
deste Decreto; 

 emitir parecer técnico para avaliação dos efeitos da parceria, em relação às 
prestações de contas parciais, anuais e final; 

 emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 
levando em consideração o conteúdo dos relatórios técnicos de 
monitoramento e avaliação, quando houver; e 

 disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades 
de monitoramento e avaliação. 

 
5. PRAZO DE VIGÊNCIA E EFICÁCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO. 
 
5.1 Este instrumento terá vigência da data de sua assinatura até 31/12/2020. 
 
5.4 A eficácia deste instrumento fica condicionada à publicação do seu extrato no Diário Oficial 
do município, a ser providenciada pela ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA até 20 (vinte) dias após a 
assinatura. 
 
6. DAS CONTRAPARTIDAS.    
 
6.1 Não será exigida contrapartida financeira ou em bens e serviços economicamente 
mensuráveis.  
 
7. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.   
 
7.1.   A prestação de contas atenderá o disposto no artigo  73 e seguintes, do Decreto nº 
148/2017, no que couber.  
 
7.2. A prestação de contas deverá ser entregue até 30/03/2020.  
 
7.3.Os proponentes deverão apresentar relatório técnico das atividades realizadas, Notas 
fiscais e demais documentos necessários para prestação de contas do apoio financeiro;  
 
7.4. Só serão admitidos comprovantes relativos a despesas realizadas dentro do período do 
Ciclo Carnavalesco de acordo com o Decreto do Carnaval de 2020, editado pela Prefeitura de 
Olinda; 
 
7.5. O beneficiado que não cumprir com as obrigações estipuladas ou cujo relatório final de 
prestação de contas não for aprovado, será considerado inadimplente e terá inscrição do 
débito decorrente na dívida ativa do Município, independente de demais providências de 
natureza administrativa e judicial.  
 
7.6 Compete ao titular do órgão ou entidade gestora dos recursos repassados, a aprovação da 
prestação de contas.  
 

  8.  DA VINCULAÇÃO LEGAL. 
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 8.1 Este Termo de Colaboração vincula-se ao Edital de Chamamento Público nº 004/2019 – 
SEPACTURDE, para a Concessão de Auxílio Financeiro aos Blocos de Rua para Desfiles no 
Carnaval de Olinda 2020.    
 
8.2 O presente instrumento, em razão do seu objetivo e natureza, não gera entre as partes 
nenhuma obrigação de qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária. 
 
9 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.    
 
9.1 O descumprimento ou inobservância pelo proponente de quaisquer das obrigações 
assumidas neste instrumento, implicará a resolução de pleno direito deste Termo de 
Colaboração sem prejuízo das sanções da Lei nº 13.019/2014 e demais legislações pertinentes. 
 
9.2 O proponente que não comprovar a correta aplicação dos recursos obtidos através deste 
credenciamento, ficará sujeito ao pagamento do valor corrigido pela variação aplicável aos 
tributos municipais, acrescido de multa de 10% (dez por cento), ficando ainda excluído da 
participação de quaisquer  EDITAIS, PROJETOS CULTURAIS OU TURÍSTICOS E DE INCENTIVO AO 
CARNAVAL pelo prazo de 02 (DOIS) anos, sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei 
em vigência;    
 
9.3 É competente aplicar as sanções de advertência e multa o Secretário da SEPACTURDE. 
 
9.4 A aplicação da penalidade de suspensão temporária e declaração de inidoneidade são de 
competência do Secretário da SEPACTURDE. 
 
10. DA RESCISÃO. 
 
10.1 O presente instrumento será rescindido, sem qualquer prejuízo para as partes, caso  OSC 
avise por escrito com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas da data do desfile;  
 
10.2 O bloco que não desfilar ficará obrigado a devolver aos cofres públicos o recurso 
financeiro recebido, devidamente atualizado; 
 
10.3 O bloco que não realizar a comunicação prévia prevista no item 10.1, além da 
determinação constante no item 10.2, ficará impedido de participar do desfile nos 02 (dois) 
anos seguintes ou enquanto durar o impedimento.    
 
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
    
11.1 Responsável pelo acompanhamento, fiscalização e recebimento dos serviços:  

GESTOR DA PARCERIA: Severino Pereira Leite Junior  
CARGO: Diretor de Cultura.   
 
11.2 Os casos omissos serão decididos pela SEPACTURDE.  
 
12.  DO FORO.    
 
12.1 As partes elegem o Foro da Comarca de Olinda- PE, como único e competente para 
dirimir quaisquer pleitos oriundos do presente instrumento, com renúncia a qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja ou venha a sê-lo.   
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 Por estarem assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, na 
presença das testemunhas, abaixo, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que 
produzam os seus jurídicos e legais efeitos.    
 
 
Olinda, ___ de _________________de 200xx 
______________________________ 
João Luiz da Silva Junior 
SEPACTURDE 
 
_______________________________ 
Organização da Sociedade Civil 
 
 
Testemunhas: 
________________________ CPF: 
________________________ CPF: 
 


