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 EDITAL 001/2018 – CMDCA BRASIL NOVO 

O Presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brasil Novo – 

CMDCA/BN com base na Lei Federal 8.069/90, Lei Municipal 183/13 e Resolução 137 do Conselho 

Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA torna público a abertura de seleção de 

projetos, que será regido pelas condições estabelecidas no presente Edital e seus respectivos anexos. 

1. DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente Edital é a seleção de DOIS PROJETOS de atividades voltadas para 

crianças e adolescentes, a serem desenvolvidos no âmbito municipal por entidades da sociedade civil, 

filantrópicas, sem fins lucrativos com sede no município de Brasil Novo, a serem financiados com recursos 

do Fundo da Infância e Adolescência – FIA de Brasil Novo. 

 

2. DA FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS 

2.1. O edital poderá ser obtido por meio físico ou digital, devendo ser solicitado ao CMDCA de 

Brasil Novo, quer seja, no Prédio da Prefeitura Municipal, na Avenida Castelo Branco, nº 821, Centro, CEP 

68.148-000, Brasil Novo/PA, bem como poderão ser solicitados e disponibilizados por meio de e-mail 

eletrônico (cmdca.brasilnovo@gmail.com). 

2.2. As dúvidas decorrentes da interpretação deste Edital poderão ser esclarecidas, desde que 

encaminhadas ao CMDCA-BN, por meio escrito ou através do e-mail cmdca.brasilnovo@gmail.com, 

contendo o assunto: CMDCA/FIA-Seleção de Projetos-Edital 001/2018. 

 

3. DA SUBMISSÃO DE PROJETOS 

3.1. A submissão de projetos e demais documentos exigidos nos termos deste edital poderão ser 

feitos das seguintes maneiras: 

a) Em 02 (duas) duas vias físicas e 01 (uma) via digital (Formato Word Editável) apresentado em 

CD, ou DVD ou Pen Drive, em envelope lacrado, entregue presencialmente na sede da Secretaria Municipal 

de Trabalho e Promoção Social – SEMUTS de Brasil Novo/PA, situada na Av. Castelo Branco, nº 821, 

Centro; ou  

b) Enviada por correios com número de registro de SEDEX com aviso de recebimento, destinado ao 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brasil Novo – CMDCA-BN, situado na 

Av. Castelo Branco, nº 821, Centro, CEP 68.148-000, Brasil Novo/PA. 

3.2. Somente serão aceitas as propostas, bem como a complementação de documentação, submetidas 

nos prazos previstos para cada etapa.  

3.3. O CMDCA-BN fornecerá ao proponente um registro de protocolo de recebimento da proposta 

entregue fisicamente. 

3.4. O recebimento da documentação não atestará a sua conformidade, que será submetido a um 

processo de análise pelo CMDCA-BN, nos exatos termos deste edital.  

3.5. O proponente deve se assegurar que as cópias dos documentos estejam legíveis. 

 

4. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 

4.1. Os projetos serão avaliados por comissão julgadora composta por três membros titulares do 

Conselho Municipal da Criança e Adolescente de Brasil Novo. 

4.1.1. Ficará a critério do CMDCA convidar especialistas e agentes públicos para auxiliar o 

processo de avaliação dos projetos. 

4.1.2. É proibida a participação na comissão julgadora daqueles que figurem como membros de 

entidade proponente e/ou executora, no momento da avalição de projeto de seu interesse. 

 

 

5. DO PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO CONTEÚDO DAS PROPOSTAS DE PROJETOS  

5.1. As propostas de projetos serão selecionadas em duas etapas, quando na Etapa 01 (pré-

seleção) de caráter eliminatório, sendo realizada a análise documental, objetivando a habilitação para a 

Etapa 02 (Seleção) de caráter eliminatório e Classificatório. 
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PRÉ-SELEÇÃO 

5.1.1. Serão exigidos na Etapa 01 (Pré-Seleção) os documentos a seguir. 

a) Projeto nos moldes deste edital (ANEXO VII), sendo 02 (duas) vias físicas e 01 (uma) digital 

(Formato Word Editável) apresentado em CD, DVD ou Pen Drive. Os projetos devem ser 

apresentados capeados e com as páginas devidamente numeradas. 

b) Documentos da Entidade Proponente: 

- Cópia do último estatuto ou contrato social (registrado em cartório ou na Junta Comercial); 

- Cópia simples da ata de eleição da atual diretoria da entidade (aplicado para instituições 

com diretoria);  

- Cópia do cartão CNPJ e inscrições estaduais e municipais (quando aplicado). 

- Cópia de documento(s) dos representantes legais da instituição, com número do CPF e 

Identidade. 

- Certidão de Quitação de Tributos e a Certidão quanto à Dívida Ativa, com prazo de 

validade em vigor, das Fazendas Públicas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou 

sede da entidade proponente. 

- Certidões Negativas (Trabalhista, Criminal, Falência ou Concordata, FGTS), com prazo de 

validade em vigor. 

- Cadastro de Registro junto ao CMDCA, atualizado. 

b) Declaração de Responsabilidade Trabalhista, nos termos do ANEXO II; 

c) Declaração de Fatores Impeditivos, nos termos do ANEXO III; 

d) Declaração de Decisões Condenatórias Transitadas em Julgado, nos termos do ANEXO IV; 

e) Declaração de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, nos termos do 

ANEXO V; 

f) Declaração de Conhecimento e Plena Concordância aos Termos do Edital e seus Anexos, nos 

termos do ANEXO VI. 

g) Planilha orçamentária detalhada, nos termos do ANEXO VIII com todos os itens e valores 

referentes a cada despesa do projeto.  

h) Cronograma de Desembolso nos termos do ANEXO XII. 

5.1.2. Os projetos deverão ser apresentados considerando preços correntes no mercado, e não 

considerar a inflação ao longo do tempo em elaboração. 

5.1.3. Serão automaticamente desclassificados do processo, os projetos que apresentarem, entre 

outras, as seguintes irregularidades:  

a) Não apresentação e/ou encaminhamento do Projeto em duas vias, nos termos do ANEXO 

VII, devidamente assinado pelo representante legal. 

b) Sem folha de identificação (ANEXO VIII) e/ou com preenchimento incompleto, incorreto, 

sem assinatura; 

c) Ausência de informações relativas ao período de execução - definição de datas e/ou períodos 

de realização do projeto, ou ainda o endereço do local de execução do projeto.  

d) Quando da aprovação do projeto, se houver restrição cadastral ou documental do proponente. 

e) Inscrição do projeto fora do prazo estabelecido no Edital. 

f) Não apresentar, no prazo estabelecido pelo Edital, toda a documentação obrigatória para a 

contratação; 

g) Projetos que não estejam incluídos nos segmentos estabelecidos neste Edital. 

h) Projetos com valores acima do máximo estabelecido nos segmentos deste Edital.  

i) Projetos que não atendam a TODOS os itens estabelecidos neste Edital.  

5.1.4. O proponente poderá submeter recurso escrito fundamentado, para revisão da PRÉ-

SELEÇÃO, no prazo de 01 dia, contados a partir da Publicação do resultado classificatório. 

5.1.4.1. O recurso será apreciado pela uma comissão especial de recursos, composta pela 

totalidade de membros titulares do CMDCA. 

5.1.4.2. Os recursos deverão ser analisados no prazo máximo de 01 dia útil. 

5.1.5. O CMDCA-BN deverá publicar lista com os projetos classificados na PRÉ-SELEÇÃO no 

mural da Prefeitura e no site da PMBN (http://www.brasilnovo.pa.gov.br).  
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SELEÇÃO 

5.2. Na Etapa 02 (Seleção), de caráter eliminatório e classificatório, os projetos devidamente 

habilitados e aprovados após a fase anterior, serão avaliados quanto aos critérios referentes ao objeto, mérito 

social, por critérios referentes à proposta técnica e à proposta financeira. 

5.2.1. Quanto ao objeto do projeto, será avaliado nessa etapa pelos seguintes critérios: 

5.2.1.1. Especificação da situação ou problema a ser tratado (ou resultados a serem 

alcançados);  

5.2.1.2. Adequação da maneira (metodologia) de tratar a situação ou o problema identificado;  

5.2.2. Quanto ao mérito social, será avaliado pelos seguintes critérios: 

5.2.2.1. Prioridade da situação ou problema para a população indicada (Criança e 

Adolescente).  

5.2.3. Quanto aos eixos temáticos deste edital, o projeto será avaliado pela relação com ao menos 

um deles, conforme o disposto no “item 6.1 e seguintes”. 

5.2.3.1. Caso o projeto seja avaliado negativamente neste critério por unanimidade dos 

membros da comissão julgadora, a proposta será desclassificada.  

5.2.3.2. No caso do subitem anterior, não caberá recurso.  

5.2.4. Quanto à proposta técnica, o projeto será avaliado pelos seguintes critérios: 

5.2.4.1. Adequação dos objetivos específicos ao problema ou situação a ser tratada pelo projeto; 

5.2.4.2. Viabilidade de realização dos objetivos específicos; 

5.2.4.3. Clareza e especificação das atividades do projeto; 

5.2.4.4. Adequação das atividades aos objetivos específicos; 

5.2.4.5. Adequação do cronograma físico-financeiro às atividades; 

5.2.4.6. Existência de contrapartidas entre as atividades referentes a materiais, mão-de-obra 

ou recursos financeiros; 

5.2.4.7. Especificação dos resultados a serem alcançados; 

5.2.4.8. Adequação dos resultados aos objetivos específicos e às atividades; 

5.2.4.9. Especificação de plano de sustentabilidade dos resultados para manter ou ampliar os 

resultados após a conclusão do projeto; 

5.2.4.10. Adequação do plano de sustentabilidade em manter ou ampliar os resultados após a 

conclusão do projeto; 

5.2.4.11. Especificação dos riscos que podem comprometer a execução do projeto e as 

respectivas ações mitigatórias; e 

5.2.5. Quanto à proposta financeira, o projeto será avaliado pelos seguintes critérios: 

5.2.5.1. Previsão adequada de aquisição de bens ou materiais; e/ou a contratação de serviços ou 

de pessoal; 

5.2.5.2. Especificação dos bens ou materiais a serem comprados; e/ou serviços ou pessoal a 

serem contratados; 

5.2.5.3. Adequação do valor aos preços de mercado dos bens e materiais a serem comprados; 

e/ou serviços ou pessoal a serem contratados. 

5.3. A avaliação seguirá a metodologia: (1) sim ou (2) não, excluída a possibilidade de avaliação 

parcial. 

 

 

6. DOS EIXOS TEMÁTICOS 

6.1. Os projetos interpostos deverão obrigatoriamente abordar no mínimo uma e no máximo 

três, das linhas de atividades apontadas nos eixos temáticos a seguir: 

6.1.1. Fortalecimento de ações que promovam e apoiem educação diferenciada (campo, indígena, 

quilombola, ribeirinhos, extrativistas, povos da floresta, educação popular, cidadã e 

inclusiva) de Criança e Adolescente na Área Rural de Brasil Novo, voltada para a 

diminuição do êxodo rural; 

6.1.2. Fortalecimento de atividades que garantam a dignidade e a qualidade de vida de Criança e 

Adolescente de comunidades tradicionais de Brasil Novo; 

6.1.3. Garantias e direitos da Criança e Adolescente por meio de ações que possibilitem o 

protagonismo infantoadolescente; 
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6.1.4. Fortalecimento de atividades de cultura, esporte e lazer voltadas para crianças e 

adolescentes. 

 

7. DA PONTUAÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A análise e pontuação na Etapa 02 será feita com base no formulário de avaliação de projetos, 

constante do ANEXO IX.  

7.2. A nota final de cada projeto será a média adquirida pela soma do total de pontos dada por cada 

avaliador, divido pela quantidade de avaliadores. 

 

NOTA FINAL = SOMA DO TOTAL DE PONTO DOS AVALIADORES
1
 

                                          TOTAL DE AVALIADORES
2
 

7.3. Os dois projetos com a maior pontuação serão classificados e poderão, nos termos do edital, 

firmar contrato entre a Proponente e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, gestora 

do FIA juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Brasil Novo, administradora do FIA. 

7.4. Critérios de Desempate 

7.4.1. Proponente com maior tempo de atuação (comprovada) em atividades vinculadas aos eixos 

prioritários, definidos neste edital; 

7.4.2. Proponente com maior tempo de registro no CMDCA-BN 

7.4.3. Sorteio público. 

7.5. Será publicado a lista com a pontuação dos projetos após a fase SELEÇÃO, no diário oficial da 

Prefeitura Municipal e no site da PMBN (http://www.brasilnovo.pa.gov.br/). 

7.6. O proponente poderá submeter recurso escrito fundamentado, para revisão da pontuação da 

proposta, no prazo de 02 dias, contados a partir da Publicação do resultado classificatório. 

7.6.1. O recurso será apreciado pela comissão especial de recursos, composta pela totalidade de 

membros titulares do CMDCA. 

7.7. A análise do recurso poderá acarretar na redução da pontuação da proposta. 

7.8. Os recursos deverão ser analisados no prazo máximo de 03 dias úteis. 

 

8. DA DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR EIXOS TEMÁTICOS 

8.2. A distribuição dos recursos que trata este edital, para cada eixo temático será a seguinte: 

8.2.1. R$ 100.000,00 (cem mil reais) para o “Fortalecimento de ações que promovam e apoiem 

educação diferenciada (campo, indígena, quilombola, ribeirinhos, extrativistas, povos da 

floresta, educação popular, cidadã e inclusiva) de Criança e Adolescente na Área Rural de 

Brasil Novo, voltada para a diminuição do êxodo rural;”. 

8.2.2. R$ 57.392,50 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta 

centavos) para o “Fortalecimento de atividades que garantam a dignidade e a qualidade de 

vida de Criança e Adolescente de comunidades tradicionais de Brasil Novo; 

8.2.3. R$ 57.392,50 (cinquenta e sete mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta 

centavos) para as “Garantias e direitos da Criança e Adolescente por meio de ações que 

possibilitem o protagonismo infantoadolescente”. 

8.2.4. R$ 30.683,56 (trinta mil seiscentos e oitenta e três reais e cinquenta e seis centavos) 

para o “Fortalecimento de atividades de cultura, esporte e lazer voltadas para crianças e 

adolescentes”. 

8.3. Os Projetos apresentados poderão disputar valores financeiros de até três eixos temáticos, no 

entanto, deverão obrigatoriamente conter de forma expressa os eixos temáticos no qual disputarão 

recursos. 

 

 

 

                                                           
1 Valor apurado nos termos do “ANEXO X” deste edital. 
2 Total de membros do CMDCA que avaliarem o projeto. 

http://www.brasilnovo.pa.gov.br/
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9. LIMITAÇÕES NO USO DE RECURSOS 

9.1. É vedado o uso de recursos dos projetos para pagamento de escrituras, custos judiciais, custos de 

elaboração do resumo do projeto e projeto técnico financeiro, custos retroativos, anuidades de profissionais, 

os quais deverão ser considerados como contrapartidas nos projetos. 

9.2. É vedado o uso de recursos dos projetos para financiamento das seguintes atividades: 

a) despesas que não se identifiquem diretamente com a realização de seus objetivos ou serviços 

determinados pela lei que o instituiu; 

b) pagamento, manutenção e funcionamento do Conselho Tutelar; 

c) manutenção e funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

d) financiamento das políticas públicas sociais básicas, em caráter continuado, e que disponham 

de fundo específico, nos termos definidos pela legislação pertinente; e 

e) investimentos em aquisição, construção, reforma, manutenção e/ou aluguel de imóveis 

públicos e/ou privados, ainda que de uso exclusivo da política da infância e da adolescência 

 

10. A HOMOLOGAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

10.1. A homologação dos projetos aprovados será realizada pelo CMDCA de Brasil Novo em 

reunião extraordinária, após todas as etapas previstas no calendário deste edital. 

10.2. O terceiro e quarto projetos aprovados, ainda que não classificados para recebimento de 

recursos orçamentários, serão registrados em banco de reserva por ordem de classificação para eventual 

aproveitamento por deliberação do CMDCA. 

10.3. A divulgação final do resultado será disponibilizado no mural e no site da PMBN 

(http://www.brasilnovo.pa.gov.br/). 

 

11. A FORMALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

11.1. Após a publicação do resultado de seleção do edital, os proponentes serão convocados pelo 

CMDCA/BN - por meio eletrônico e através dos telefones de contatos indicados durante a submissão de 

projetos – a providenciarem a documentação necessária para a formalização do Contrato. 

11.2. Os documentos vencidos e qualquer alteração documental que ocorra durante a tramitação 

deste processo deverão ser substituídos para a efetivação do contrato. 

11.3. O proponente selecionado que não atender ao solicitado, e estar totalmente em conformidade 

com este edital, dentro do prazo de 05 dias úteis após a publicação do resultado final da seleção, terá sua 

proposta de projeto automaticamente desclassificada, sendo esta substituída pelo próximo projeto constante 

no banco de reserva. 

11.4. O Ato de formalização de contratação deverá conter no mínimo: as obrigações e deveres das 

partes, as penalidades, as formas e períodos de liberação financeira, assim como formas e metodologias de 

prestação de contas parciais e finais. 

11.5. O CMDCA deverá analisar as prestações de contas parciais e final, apresentando parecer pela 

aprovação ou reprovação. 

 

12. DA GESTÃO DOS PROJETOS 

12.1. Os proponentes deverão abrir conta bancária exclusiva para fazer a gestão financeira do 

respectivo projeto, cujos extratos mensais deverão ser apresentados para compor a prestação de contas e o 

processo administrativo do projeto. 

12.2. As etapas de implementação do projeto (cronograma físico e financeiro) deverão seguir o 

estabelecido na proposta de projeto, tanto por parte do CMDCA/BRASIL NOVO quanto por parte do 

proponente e dos contratados. 

12.3. Qualquer alteração na execução da proposta deverá ser encaminhada à gestora para que esta 

faça a devida tramitação da análise, e quando necessário, submeta à apreciação do Conselho Municipal da 

Criança e do Adolescente de Brasil Novo. 

12.4. O proponente e/ou contratada deverão manter atualizada as seguintes informações dos 

profissionais alocados para a execução do projeto: 

a) Cargo, descrição das funções exercidas, dados e contatos do profissional, regime de 

contratação e a carga-horária de trabalho. 

http://www.brasilnovo.pa.gov.br/
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b) Documento comprobatório da formação profissional, e para as profissões com conselho de 

classe, deverá ser demonstrado o registro no conselho – quando cabível. 

c) Declaração do profissional contratado que ateste as condições de trabalho descritas na letra 

(a), e dando ciência que notificará a gestora quando da desvinculação com o cargo ou término 

das funções exercidas. 

 

13. DO ACEITE DAS CONDIÇÕES DO EDITAL 

13.1. O proponente ao interpor Projetos nos termos deste edital, manifesta tacitamente total e plena 

concordância com todas as regras deste edital, inclusive com os métodos de comunicação via e-mail e 

telefone, devendo manter seus registros atualizados para tal. 

13.2. Os projetos apoiados não geram vínculo trabalhista de qualquer natureza, seja com a 

proponente do projeto ou com o Município de Brasil Novo ou seus órgãos. 

13.3. O proponente deve concordar tacitamente com as regras de comunicação do CMDCA: 

13.3.1. Nas divulgações particulares de cada projeto, o CMDCA de Brasil Novo e a Prefeitura 

Municipal de Brasil Novo deverão ser citados como fomentadores em todas as peças e ações de 

divulgação, incluídas as de natureza técnica (incluindo eventos, entrevistas, artigos e outras peças 

de difusão e promoção do projeto). 

13.3.2. Fica assegurado o CMDCA de Brasil Novo e a Prefeitura Municipal de Brasil Novo o 

direito de utilizar, unilateralmente, quando julgar oportuno, imagens, fotos, vídeos e produtos do 

projeto em suas ações de comunicação sem qualquer ônus, consoante os termos contratuais 

referentes aos direitos de autor. 

 

14. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

14.1. Todos os projetos apoiados serão monitorados pela SEMUTS e CMDCA, podendo também ser 

auditados em relação à execução física e financeira dos valores recebidos. 

14.2. As situações não previstas neste edital serão analisadas e deliberadas pelo CMDCA. 

14.3. Os projetos deverão ser elaborados de forma em que suas atividades sejam desempenhadas em 

período de no máximo 12 meses, a contar da contratação. 

14.4. Havendo necessidade justificada, o CMDCA poderá alterar as datas previstas no ANEXO I 

deste edital, devendo dar ampla publicidade as novas datas e publicar as alterações nos meios dispostos neste 

edital. 

14.5. Todas as dúvidas quanto ao edital poderão ser dirimidas através do e-mail 

cmdca.brasilnovo@gmail.com, ou na sede do CMDCA de Brasil Novo.  

14.6. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasil Novo/PA, 29 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

 

 
Presidente do CMDCA-BN 

 

 

  

mailto:cmdca.brasilnovo@gmail.com
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ANEXO I 

TABELA DE PRAZOS 

 

 

 

  

Data Fase 

29/01/2018 Publicação do Edital 

29/01/2018 Início do prazo de submissão de Projeto – PRÉ-SELEÇÃO 

15/02/2018 Encerramento do prazo de submissão de Projeto – PRÉ-SELEÇÃO 

16/02/2018 Início do processo de análises da PRÉ- SELEÇÃO 

19/02/2018 Encerramento do processo de análises da PRÉ- SELEÇÃO 

20/02/2018 Divulgação do resultado preliminar da PRÉ-SELEÇÃO  

21/02/2018 Início do Prazo de Recursos da PRÉ-SELEÇÃO 

21/02/2018 Fim do Prazo de Recursos da PRÉ-SELEÇÃO 

26/02/2018 Divulgação dos projetos aprovados na PRÉ-SELEÇÃO 

27/02/2018 Julgamento da fase de SELEÇÃO dos projeto – Etapa 2 

28/02/2018 Divulgação do resultado preliminar da SELEÇÃO dos projeto – Etapa 2 

01/03/2018 Início do Prazo de Recursos da fase de SELEÇÃO 

02/03/2018 Fim do Prazo de Recursos da fase de SELEÇÃO 

05/03/2018 Reunião extraordinária do CMDCA para Homologação do resultado final 

06/03/2018 Publicação do resultado final em imprensa oficial e no site da PMBN 
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ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TRABALHISTA 
 

 

 

A Pessoa Jurídica _______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

XX.XXX.X/XXXX-XX, situada no endereço _______________________ - Bairro: _____________ - 

Cidade: ___________, Estado: ____ - CEP XX.XXX-XXX, por intermédio de seu(s) representante(s) 

legal(is): _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX – 

Emissor: XXX/X e do CPF nº XXX.XXX.XXX-X,  

 

DECLARA para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, e Art.7, inciso XXXIII da Constituição Federal, regulamentada 

pelo Decreto Federal nº. 4.358/2002, que não emprega menor de dezoito anos de idade em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e nem menor de dezesseis anos.  

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.  

 

Brasil Novo/PA, (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Proponente 

CPF ________________ 

Cargo _______________ 
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ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE FATORES IMPEDITIVOS 
 

 

 

A Pessoa Jurídica _______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

XX.XXX.X/XXXX-XX, situada no endereço _______________________ - Bairro: _____________ - 

Cidade: ___________, Estado: ____ - CEP XX.XXX-XXX, por intermédio de seu(s) representante(s) 

legal(is): _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX – 

Emissor: XXX/X e do CPF nº XXX.XXX.XXX-X, 

 

DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação na 

concorrência objeto do EDITAL 001/2018 – SEMUTS/FMAS – BRASIL NOVO. 

Ciente da obrigatoriedade de declarar toda e qualquer ocorrência que gerem impedimentos posteriores a esta 

data.  

 

Brasil Novo/PA, (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Proponente 

CPF ________________ 

Cargo _______________ 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE DECISÕES CONDENATÓRIAS TRANSITADAS EM JULGADO 
 

 

A Pessoa Jurídica _______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

XX.XXX.X/XXXX-XX, situada no endereço _______________________ - Bairro: _____________ - 

Cidade: ___________, Estado: ____ - CEP XX.XXX-XXX, por intermédio de seu(s) representante(s) 

legal(is): _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX – 

Emissor: XXX/X e do CPF nº XXX.XXX.XXX-X,  

 

DECLARA sob as penas da Lei, que até a presente data NÃO HÁ contra si decisões condenatórias 

transitadas em julgado em ações penais relativas a crime contra o meio ambiente ou a ordem tributária ou a 

crime previdenciário ou ao crime de redução a condição análoga à de escravo, por ocasião da habilitação no 

EDITAL 001/2018 – CMDCA.  

Ciente da obrigatoriedade de declarar quaisquer ocorrências posteriores. 

 

 

 

Brasil Novo/PA, (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Proponente 

CPF ________________ 

Cargo _______________ 
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ANEXO V 

DECLARAÇÃO DE COMBATE À EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

 

 

 

A Pessoa Jurídica _______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

XX.XXX.X/XXXX-XX, situada no endereço _______________________ - Bairro: _____________ - 

Cidade: ___________, Estado: ____ - CEP XX.XXX-XXX, por intermédio de seu(s) representante(s) 

legal(is): _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX – 

Emissor: XXX/X e do CPF nº XXX.XXX.XXX-X, 

 

DECLARA sob as penas da Lei, para fins do disposto no parágrafo 4º do art. 227 da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, acrescido do Título VI, Capítulo 2 do Decreto-Lei nº 2.848/1940 

(Código Penal), alterado pela Lei 12.015/2009, que não realiza nem emprega agentes que permitam a prática 

ou façam apologia, incentivo, mediação ou favorecimento de abuso sexual infantil ou de exploração sexual 

de criança ou adolescente ou de vulnerável. 

 

 

Brasil Novo/PA, (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Proponente 

CPF ________________ 

Cargo _______________ 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO E PLENA CONCORDÂNCIA 

AOS TERMOS DO EDITAL E SEUS ANEXOS 

 

 

 

A Pessoa Jurídica _______________________________________________________, inscrita no CNPJ nº 

XX.XXX.X/XXXX-XX, situada no endereço _______________________ - Bairro: _____________ - 

Cidade: ___________, Estado: ____ - CEP XX.XXX-XXX, por intermédio de seu(s) representante(s) 

legal(is): _______________________________, portador da Carteira de Identidade nº XXXXXXX – 

Emissor: XXX/X e do CPF nº XXX.XXX.XXX-X, 

 

DECLARA que está ciente e de acordo com as condições contidas no EDITAL 001/2018 – CMDCA, e 

cumprirá plenamente todos requisitos apontados nesses. 

 

Brasil Novo/PA, (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

 

___________________________________________ 

Nome do Representante Legal da Proponente 

CPF ________________ 

Cargo _______________ 
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ANEXO VII 

MODELO DE PROJETO 

 

 
 

           : CNPJ: 
Nome do Projector

3
: 

Endereço: 

Endereço eletrônico: 

 

RESPONSÁVEIS LEGAIS DA INSTITUIÇÃO 

Nome Completo Cargo  CPF 

1)   

2)   

3) incluir linhas se necessário   

 

CONTATOS PRINCIPAIS DO PROJETO
4
 

Nome completo Cargo/função Telefone/fax e-mail 

1)    

2) incluir linhas se necessário    

 

EIXO(S) TEMÁTICO(S) DO PROJETO  

Inserir o eixo temático no qual o projeto estará abordando, e disputando recurso 

 

 

 

 

RESUMO 

Conteúdo expositivo. 

- Descrever o projeto em linhas gerais, suas características e sua relevância. Aqui deve-se incluir 

informações sobre a cadeia produtiva relacionada ao projeto apresentado. O re- sumo deve conter, 

ainda, informações acerca dos participantes do projeto, identificando a quantidade, características 

do público que se beneficiará com as ações do projeto. 

 

Estimativa de Recursos Financeiros Valor (R$) 

Fundo da Infância e da Adolescencia – FIA 0,00 

Recursos Próprios (contrapartida financeira)* 0,00 

Outras fontes (especificar) 0,00 

TOTAL 0,00 

 

 

                                                           
3 Para o nome do projeto, é sugerido a utilização de nomes curtos e objetivos. Este deve conferir uma identidade própria ao projeto. 
4 O Contato Principal do Projeto deverá ser a pessoa encarregada formalmente de dirimir dúvidas sobre a consulta. Caso este não seja 

funcionário da Instituição Proponente, deverá ser apresentado documento autorizando-o a representá-la junto a CMDCA. 

FOLHA DE IDENTIFICAÇÃO 
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ESPECIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO OU PROBLEMA A SER TRATADO 

Conteúdo expositivo. 

- Descrever a problemática, as demandas e as potencialidades locais, considerando a situ- ação 

social e/ou ambiental e/ou econômica. 

- Maneira de tratar a situação ou o problema identificado; e (método, tecnologias, atividades). 

- Explicar as lacunas a serem supridas. 

- Explicar como o projeto pode sanar o problema e potencializar a localidade. 

- Caso necessário, inserir anexo a proposta mapas e/ou desenhos esquemáticos. 

- Limite máximo de uma página e meia. 

 

PÚBLICO(s) ALVO 

Conteúdo expositivo. 

- Nome / quantitativo 

- Nome / quantitativo 

- Diferenciar se o projeto for focado em mulheres, jovens, crianças, adultos, grupos mi- 

noritários, afetados da barragem, entre outros 

 

 

PRIORIDADE DA SITUAÇÃO OU PROBLEMA PARA A POPULAÇÃO INDICADA 

Conteúdo expositivo. 

 

ENQUADRAMENTO DO PROJETO AO(S) EIXO(S) TEMÁTICO(S). 

Conteúdo expositivo. 

- Descrever correlação e enquadramento do projeto em algum dos eixos temáticos dispostos nos 

itens 6.1.1 a 6.1.4 deste Edital. 

- Limite máximo de 2 página. 

 

A POPULAÇÃO INDICADA REPRESENTA ALGUM SEGMENTO VULNERÁVEL DA 

SOCIEDADE. 
Conteúdo expositivo. 

- Descrever correlação 

- Limite máximo de 1/2 página. 

 

 
 

INFORMAÇÕES SOBRE O TERRITÓRIO E EXPLICAR A NECESSIDADE DO PROJETO 

- Descrever a problemática, as demandas e as potencialidades locais, considerando a situação social 

e/ou econômica. 

- Explicar as lacunas a serem supridas. 

- Explicar como o projeto pode sanar ou amenizar o problema e potencializar a localidade. 

- Caso necessário, inserir anexo a proposta mapas e/ou desenhos esquemáticos. 

 

 

 

 

OBJETO 

HISTÓRICO 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conteúdo expositivo. 

- Especificar cada objetivo específico. 

- Dissertar sobre a viabilidade de cada objetivo específico. 

 

ATIVIDADES 

- Listar e dissertar sobre cada atividade, delimitadas por metas. 

META 01 consistem em xxxxxx 

META 02 consistem em xxxxxx (se tiver mais de uma meta) 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

- Elaborar Cronograma de atividades 

 

CONTRAPARTIDAS 

Especificar se houver: 

- Contrapartidas financeiras - Valor = R$ 0,00 – escrever por extenso. 

- Contrapartidas de recursos humanos - Quem? Como? Quanto? 

- Contrapartidas de bens ou insumos -  O que? Como? Quanto? 

- Outras contrapartidas 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

Conteúdo expositivo. 

- Aplicados às metas, e/ou objetivos específicos, e/ou atividades. 

 

PLANO DE SUSTENTABILIDADE 

Conteúdo expositivo. 

- Ações propostas para manter ou ampliar os resultados após a conclusão do projeto. Perspectivas 

de curto, médio e longo prazo. 

 

RISCOS E CAMINHOS CRÍTICOS NA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES, E AÇÕES 

MITIGADORAS/PREVENTIVAS 

Conteúdo expositivo. 

- Informar TODOS os riscos envolvidos na execução das atividades. 

- Informar TODOS  pré-requisitos para que as atividades tenham sucesso. 

- Informar TODOS os caminhos críticos e gargalos que devem ter atenção especial do 

executor (exemplo: sazonalidade) 

- Informar TODAS as ações mitigadoras e preventivas que o executor/proponente e a gestora 

devem tomar para evitar atrasos ou problemas na execução do projeto e suas atividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICIDADES 
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RECURSOS HUMANOS 

Conteúdo expositivo. 

- Informar estimativa número total de profissionais necessários para execução das atividades. 

- Formação dos profissionais, e Carga horaria ou dedicação ao projeto. 

- Tipo de contratação (CLT, diária, assessor, consultor, voluntário, contrapartida institucional, etc). 

 

PROPOSTA FINANCEIRA 

Conteúdo expositivo. 

- Preencher formulário do Anexo VII para entregar junto ao projeto. 

- Descrever se a proposta prevê a compra de bens e insumos, e a contratação de serviços. 

- Especificar os bens ou materiais a serem comprados (caso aplicável). 

- Detalhar valor dos bens ou materiais a serem comprados (caso aplicável). 

- Especificar os serviços ou pessoal a serem contratados (caso aplicável). 

- Detalhar valor dos serviços ou pessoal a serem contratados (caso aplicável). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS E COMPLEMENTARES 

Conteúdo expositivo. 

 

 

Brasil Novo, em (dia) de (mês) de (ano). 

 

Representante(s) legal(is) da Instituição proponente: 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Nome XXXXXXXXXX 

Função xxxxxxxxxxx 

 

 

 

_________________________________ 

Nome XXXXXXXXXX 

Função xxxxxxxxxxx 
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ANEXO VIII 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA 

 ITEM DESPESA UNID. QTDE. 
CUST. 

UNIT. R$ 
CUSTO TOTAL 

01 Meta 01: Descrever o objeto geral da meta 
Valor geral da 

meta 01 

1.1 Especificar a contratação ou compra Unid. 
Colocar a 

quantidade 

Colocar o 

valor 

unitário 

Valor total da 

contratação ou 

compra
5
 

1.2 Especificar a contratação ou compra Unid. 
Colocar a 

quantidade 

Colocar o 

valor 

unitário 

Valor total da 

contratação ou 

compra 

1.3 Especificar a contratação ou compra Unid. 
Colocar a 

quantidade 

Colocar o 

valor 

unitário 

Valor total da 

contratação ou 

compra 

1.4 Se precisar, preencher nos moldes do anterior     

02 Meta 02: Descrever o objeto geral da meta (caso o projeto tenha) 
Colocar o valor 

geral da meta 01 

2.1 Especificar a contratação ou compra Unid. 
Colocar a 

quantidade 

Colocar o 

valor 

unitário 

Valor total da 

contratação ou 

compra 

2.2 Especificar a contratação ou compra Unid. 
Colocar a 

quantidade 

Colocar o 

valor 

unitário 

Valor total da 

contratação ou 

compra 

2.3 Se precisar, preencher nos moldes do anterior     

03 Se o projeto tiver meta 03, fazer nos moldes das metas anteriores  

3.1      

TOTAL DAS DESPESAS DO PROJETO 
Colocar o valor 

total do projeto
6
  

  

                                                           
5 O Valor total aqui referido, é a multiplicação do valor unitário pela quantidade comprada ou contratada 
6 O valor total, é a soma dos valores de cada meta. 
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ANEXO IX 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS 

 
Título do Projeto:  

Nome do Avaliador:  

Nº do Projeto:  
 

CRITÉRIOS 
Pontos Voto 

Justificativa para 

a não pontuação  ITEM PERGUNTA 

Objeto.  

5.2.1 

5.2.1.1 

O problema que o Projeto pretende tratar e os resultados estão 

suficientemente claros, devidamente especificados e 

delimitados? 

65 
Sim (  ) 

Não (  ) 
 

5.2.1.2 
A maneira sugerida de tratar a situação ou o problema 

identificado está bem especificada? 
60 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Mérito Social 

5.2.2 
5.2.2.1 

A situação que o Projeto pretende tratar, corresponde a uma 

prioridade para o púbico alvo (criança e adolescente)? 
100 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Eixo-Temático 

5.2.3 
5.2.3 

O Projeto apresentado se enquadra em pelo menos um, dos eixos 

temáticos definidos no edital? 

Não 

pontua7 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Objetivos 

específicos 
5.2.4.1 

Os objetivos específicos são adequados ao problema ou a 

situação a ser tratada com a proposta? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Viabilidade 5.2.4.2 Os objetivos específicos são viáveis de execução? 50 
Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Clareza e 

especificação 
5.2.4.3 

As atividades do projeto estão suficientemente claras e 

devidamente especificadas? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Adequação das 

atividades 
5.2.4.4 As atividades estão adequadas aos objetivos específicos? 50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Cronograma 

físico-financeiro 
5.2.4.5 

O cronograma físico-financeiro está adequado às lógica 

sequencial das atividades? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Existência de 

contrapartidas 
5.2.4.6 

A proposta prevê contrapartidas (materiais, mão-de-obra ou 

financeiros)? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Especificação 

dos resultados 
5.2.4.7 Os resultados a serem conquistados foram especificados? 50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Adequação dos 

resultados 
5.2.4.8 

Os resultados a serem alcançados estão adequados com os 

objetivos e às atividades? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Especificação de 

plano de 

sustentabilidade 

5.2.4.9 
Foi apresentado um plano de sustentabilidade para manutenção 

ou ampliação dos resultados após a conclusão do projeto? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Adequação do 

plano de 

sustentabilidade 

5.2.4.10 
O plano de sustentabilidade está adequado para manutenção ou 

ampliação dos resultados após a conclusão do projeto? 
50 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Especificação 

dos riscos 
5.2.4.11 

Os riscos que podem comprometer a execução do projeto e as 

respectivas ações mitigatórias estão bem especificados? 
100 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Previsão 

adequada de 

aquisição e/ou 

contratação 

5.2.5.1. 

O projeto previu a compra de bens e materiais? 

50 
Sim (  ) 

Não (  ) 
 O projeto previu a contratação de serviços (obras, consultorias, 

estudos, etc.) ou a contratação de pessoal? 

Especificação 

dos bens, 

materiais ou 

serviços. 

5.2.5.2. Os bens e materiais a serem comprados estão bem especificados? 25 
Sim (  ) 

Não (  ) 
 

Adequação do 

valor aos preços 

de mercado 

5.2.5.3. 
O valor das contratações ou compras estão adequadas aos preços 

praticados no mercado local? 
100 

Sim (  ) 

Não (  ) 
 

 
 

TOTAL DE PONTOS POSSÍVEIS 1000 

TOTAL DE PONTOS ALCANÇADOS  

                                                           
7 Projetos sem abranger pelo menos um eixo temático será automaticamente desclassificado, sem possibilidade para interposição de 

recursos, não podendo passar para a fase posterior. 
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ANEXO X 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO TOTAL DE PROJETO 

 

 

 

TÍTULO DO PROJETO: _________________________________________ 

NUMERO DO PROJETO: _________/2018 

 

 

 

 

 

  

NOME DO AVALIADOR PTS. ATRIBUIDOS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

TOTAL DE PONTOS  
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ANEXO XI 

FORMULÁRIO DE PONTUAÇÃO FINAL DOS PROJETOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO PROJETO Nº DO PROJETO TOTAL DE PTS. 

01    

02    

03    

04    

05    

06    

07    

08    

09    

10    
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ANEXO XII 

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO: 

Objetivo 

Atividades 

Período em Meses 

Específico 2018 2019 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

    Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Janeiro Fevereiro 

1 

Meta 01: Descrever o objeto geral da meta 

1.1. Detalhar a contratação ou compra 

especifica 
Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

1.2. Detalhar a contratação ou compra 

especifica 
Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

1.3. Detalhar a contratação ou compra 

especifica 
Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Especificar 

valor 

Se precisar, descrever detalhar mais 

contratação ou compras   
          

2 

Meta 02: Se o projeto tiver, descrever meta 02, seguindo o parâmetro da meta 01 

2.1. Se precisar, detalhar contratação 

ou compra 
                       

 

OBS: Caso o Projeto a ser submetido tenha mais de duas metas, o proponente deve seguir a tabela acima, inserindo de modo sequencial as metas desejadas. 


