
Prefeitura Municipal de Taquaritinga
DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE FOMENTO

1ª) ANÁLISE 
Dispensa de Chamamento Público para Termo de Fomento no 001/2018 
Emendas Impositivas 
Entidade Proponente: Rotary Club de Taquaritinga     
CNPJ.: 48.007.926/0001-35 
Nome/Título do Projeto: Banco de Cadeira de Rodas “Manoel Ramalho”  
Protocolo Nº 2093/2018 
Valor da Proposta: R$ 1.000,00 

  Designado pela Portaria S/P no 008, de 30 de janeiro de 2018 com o intuito 
de realizar a emissão de parecer técnico como forma de assessoramento da 
administração pública, nos termos do artigo 35, inciso 5o da Lei Federal n.º 13.019/2014, 
passo a avaliar os autos: 

1. Do Objeto da parceria
  O projeto “Banco de Cadeira de Rodas Manoel Ramalho”, tem intuito de 
beneficiar jovens, adultos e principalmente idosos carentes do município de Taquaritinga e 
seus distritos, que necessitam de concessão de Cadeira  de Rodas, Cadeira de Banho e 
Andador. Como objetivo geral, pretende-se beneficiar de forma direta 550 pessoas, 
ampliando e melhorando a qualidade de vida dos doentes carentes do município, 
garantindo momentos melhores, proporcionando-lhes condições de ser humano, 
permitindo a promoção social e individual. 

2. Da análise documental  

2.1. Artigo 33o da Lei Federal no 13.019/2014 - Existência de normas de organização 
interna que prevejam: 

( X ) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 
social; 
- Disposto no artigo 4o de seu Estatuto Social. 

( X ) em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a 
outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 
- Disposto no artigo 84º , parágrafo 2º de seu Estatuto Social. 
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( X ) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 
Normas Brasileiras de Contabilidade; 
- Disposto no artigo 76o de seu Estatuto Social. 

( X ) no mínimo, um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de 
documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ; 
- O Registro de abertura é datado de 02/12/1976. 

( X ) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante; 
- Comprovado através de matérias jornalísticas dos anos de 2003, 2007, 2011, 2013 e 
2016. 

( X ) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas. 
- Por mais que o artigo 33o, parágrafo 5o indique que, “para fins de atendimento do 
previsto na alínea c do inciso V, não será necessária a demonstração de capacidade 
instalada prévia”, a entidade apresentou declaração sobre as condições materiais 
constante no anexo IV do Edital, além das matérias jornalísticas acima citadas.

2.2. Artigo 34o da Lei Federal no 13.019/2014 - Para celebração das parcerias 
previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil deverão apresentar: 

( X ) certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições e de 
dívida ativa; 
-A entidade não apresentou a Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 
Federais e à Dívida Ativa da União emitida pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. 
A entidade apresentou a Certidão Negativa de Tributos Municipais emitido pela Prefeitura 
Municipal de Taquaritinga, Certificado de Regularidade do FGTS - CRF emitida pela Caixa 
Econômica Federal e, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas emitia pela Justiça do 
Trabalho. 

( X ) cópia do estatuto registrado; 
- Apresentou o referido documento nos termos desta Lei. 

( X ) cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
- Apresentou o referido documento nos termos desta Lei. 
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(   ) relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 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 - RFB; 
- Por mais que estes dados estejam mencionados na Ata de Eleição e Posse da Diretoria, 
a entidade não apresentou o referido documento nos termos desta Lei. 

( X ) comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no endereço por ela 
declarado. 
- Apresentou cópia de comprovante de despesa com telefonia, com vencimento atual 
emitido pela Telefônica Brasil S.A. 

2.3. Artigo 130o, inciso I, alíneas r e s da Instrução Normativa no 02/2016 do Tribunal 
de Contas do Estado de São Paulo: 
( X ) declaração atualizada acerca da existência ou não no quadro diretivo da OSC de 
agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público ou de dirigente de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;  
- Apresentou a referida declaração, constante no anexo V do Edital. 

( X ) declaração atualizada de que não haverá contratação ou remuneração a qualquer 
título, pela OSC, com os recursos repassados, de servidor ou empregado público, 
inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança de órgão ou 
entidade da Administração Pública celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade;  
- Apresentou a referida declaração, constante no anexo VI do Edital. 

3. Da análise de conteúdo constante no Plano de Trabalho  

3.1. Artigo 22o da Lei Federal no 13.019/2014 - Deverá constar do plano de trabalho 
de parcerias celebradas mediante termo de colaboração ou de fomento: 

(    ) descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 
- A entidade apresentou o referido projeto, cujo mérito e relevância pública são 
inquestionáveis. Porém, a proponente não utilizou o formulário padrão adotado pela área 
técnica, o que prejudica a análise da referida proposta no sentido de estabelecer os 
parâmetros para a fiscalização da Comissão de Monitoramento e Avaliação. Desta forma, 
sugiro que a proponente utilize os formulários padrão publicado no Diário Oficial do 
Município - DOM. 
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(   ) descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem 
executados; 
- A análise se encontra prejudicada. 

(   ) previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 
ou dos projetos abrangidos pela parceria; 
- Não foi apresentada a Planilha Orçamentária e o Cronograma de Desembolso padrão 
utilizado pela área tecnica, ficando prejudicada a análise orçamentária. Caso haja 
aquisição de materiais permanentes, estes não poderão ser doados sob qualquer 
hipóteses à outras entidades. 

(   ) forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a 
eles atreladas; 
- A análise se encontra prejudicada.  

(   ) definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 
metas.   
- A análise se encontra prejudicada.  
 

Do parecer 
  Diante da análise realizada e em decorrência da necessidade de adequação do 
Plano de Trabalho e o envio de documentos adicionais para fundamentar melhor este parecer 
técnico, recomendo a COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO do projeto proposto sem prejuízo 
à análise de mérito, conforme descrito abaixo: 

- Apresentar relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, 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 - RFB; 

- Reapresentar Plano de Trabalho de acordo com as orientações constantes no item 3.1 
deste parecer; 

- Apresentar Planilha Orçamentária e Cronograma de Desembolso de acordo com as 
orientações constantes no item 3.1 deste parecer. 

Observação: Este parecerista se amparou nos documentos enviados pela entidade, 
cabendo a ela a responsabilidade pela veracidade das informações. 

Taquaritinga, 26 de março de 2018 

Rodrigo de Simoni Gadini 
Parecerista
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2ª) ANÁLISE 

Dispensa de Chamamento Público para Termo de Fomento no 001/2018 
Emendas Impositivas 
Entidade Proponente: Rotary Club de Taquaritinga     
CNPJ.: 48.007.926/0001-35 
Nome/Título do Projeto: Banco de Cadeira de Rodas “Manoel Ramalho”  
Protocolo Nº 2093/2018 
Valor da Proposta: R$ 1.000,00 

  Designado pela Portaria S/P no 008, de 30 de janeiro de 2018 com o intuito de 
realizar a emissão de parecer técnico como forma de assessoramento da administração 
pública, nos termos do artigo 35, inciso 5o da Lei Federal n.º 13.019/2014. O referido projeto 
foi diligenciado na primeira análise por este parecerista, solicitando a complementação das 
informações encaminhadas. Desta forma, passo a avaliar os autos em segunda análise: 

  A entidade apresentou a relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 
com endereço, 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 - RFB e; 
reapresentou Plano de Trabalho de acordo com as orientações constantes no item 3.1 do 
parecer exarado em 26.mar.2018 com o valor do custo total do projeto divergente do valor a 
ser liberado, além de não indicar no item 8 os meios de verificação para o cumprimento das 
metas. 
  A metodologia encontra-se descrita de maneira incompleta. Por exemplo: Se o 
objetivo do projeto é conceder cadeiras de rodas, andadores e cadeiras de banho. Como 
serão realizados os procedimentos para a sua retirada? Realizar visitas periódicas e 
encaminha-las para a área de saúde não indica de que forma irão realizar os procedimentos 
para o empréstimo gratuito, ou mesmo quanto tempo poderão utilizar tal equipamento. Onde 
irão retirar? Qual o horário de funcionamento do local de retirada?. 

Do parecer 
  De acordo com os documentos apresentados, recomendo ainda a 
COMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÃO do presente projeto, através do reenvio do Plano de 
Trabalho ajustado conforme orientação acima descrita, além do envio da Planilha 
Orçamentária e Cronograma de Desembolso padrão com o valor total do repasse - R$ 
1.000,00.   

Observação: Este parecerista se amparou nos documentos enviados pela entidade, cabendo 
a ela a responsabilidade pela veracidade das informações. 

Taquaritinga, 10 de abril de 2018 

Rodrigo de Simoni Gadini 
Parecerista


