
 

 

Estado do Rio Grande do Sul 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ 
 

TERMO DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2019 

Contrato 016/2019 

O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, Poder Executivo, pessoa 

jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 88.370.879/0001-

04, neste ato representado por seu Prefeito Municipal em Exercício, Sr. Clóvis 

Alberto Pires Duarte, doravante denominado MUNICÍPIO, bem como com o a 

Colaboração e Supervisão do setor de Contratos do Município de São 

Sebastião do Caí, e do outro lado ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ, celebram o presente Termo 

de Fomento, nos termos e nas cláusulas que se seguem: 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

Art. 31, inciso II da Lei n.º 13.019/2014, Decreto nº 3.126/2009. 

Há aquisições e contratações que possuem caracterizações específicas 
tornando impossíveis e/ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais, 
frustrando a realização adequada das funções estatais. 

A modalidade aplicada pela lei é o Chamamento Público, como o 
chamamento é uma disputa, para que ocorra, é indispensável que haja 
pluralidade de objetos e pluralidade de ofertantes para que ele possa 
ocorrer. 

No entanto, a Lei prevê, em seu art. 31, que, se houver impossibilidade 
jurídica de competição, o chamamento não será realizado, por ser 
inexigível. O legislador procurou garantir a eficiência e a utilidade, por 
meio de inexigibilidade licitatória, uma vez que, seja em virtude da 
natureza singular do objeto plano de trabalho, ou pela inviabilidade de 
concretização das metas por apenas uma entidade especifica. 



Art. 31 Será considerado inexigível o chamamento público na hipótese de 
inviabilidade de competição entre as organizações da sociedade civil, em 
razão da natureza singular do objeto da parceria ou se as metas somente 
puderem ser atingidas por uma entidade específica, especialmente 
quando: 

II - a parceria decorrer de transferência para organização da sociedade 
civil que esteja autorizada em lei na qual seja identificada expressamente 
a entidade beneficiária, inclusive quando se tratar da subvenção prevista 
no inciso I do § 3º do art. 12 da Lei no 4.320, de 17 de março de 1964, 
observado o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de 
maio de 2000. 

JUSTIFICATIVA: 

Segundo a Constituição Federal de 1988 em seu Artigo 5º, incisos XVII e XVIII 
que: “é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter 
paramilitar; a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 
independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu 
funcionamento”; combinado com a Lei Federal 9.608 de 18/02/1998 Art. 1º - 
que se considera serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não 
remunerada, prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer 
natureza, ou a instituição privada de fins não lucrativos, que tenha objetivos 
cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência social, 
inclusive mutualidade.  

Fato é que em 1999 foi promulgada a Lei das OSCIPs1 (Lei n. 9.790, de 23 de 
março) e em 2000 é assinada a Declaração do Milênio, que estabelece um 
compromisso com a sustentabilidade do planeta, tendo o ano de 2001 sido 
declarado o Ano Internacional do Voluntário. As atividades dos bombeiros 
voluntários estão em consonância com o espírito do voluntariado. Em 
conferência realizada em 1990, na cidade de Paris, a Internacional Association 
for Volunteer Effort (Iave) aprovou a “Declaração Universal do voluntariado”, 
inspirado na Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948) e na 
Convenção dos Direitos da Criança (1989), segundo os seguintes preceitos:  

A – Do voluntariado: 

1. É baseado numa escolha e motivação pessoal, livremente assumida;  
2. É uma forma de estimular a cidadania ativa e o envolvimento comunitário; 
3. É exercido em grupos, geralmente inserido numa organização; 
4. Valoriza o potencial humano, a qualidade de vida e a solidariedade; 
5. Dá resposta aos grandes desafios que se colocam para a construção de um 
mundo melhor e mais pacífico; 
6. Contribui para a vitalidade econômica, criando emprego e novas profissões. 
 



B – Do voluntário: 
 
1. Reconhece a cada homem, mulher e criança o direito de se associar, 
independente de raça, religião, condição física, social ou econômica; 
2. Respeita a dignidade e cultura de cada ser humano; 
3. Oferece seus serviços, sem remuneração, dentro do espírito de 
solidariedade e esforço mútuo; 
4. Detecta necessidades e estimula a atuação da com unidade para a solução 
de seus próprios problemas; Organizações da Sociedade Civil de Interesse 
Público. 
5. Está aberto a crescer como pessoa, através do voluntariado, adquirindo 
novas habilidades e conhecimentos, desenvolvendo seu potencial, 
autoconfiança, criatividade e capacitando outras pessoas a resolverem seus 
problemas; 
6. Estimula responsabilidade social e promove solidariedade familiar, 
comunitária e internacional. 
 
O voluntário deve: 
 
1. Encorajar o comprometimento individual nos movimentos coletivos; 
2. Procurar o fortalecimento de sua organização, informando-se e aderindo a 
suas metas e políticas; 
3. Empenhar-se no cumprimento das tarefas definidas em conjunto, levando 
em conta as suas aptidões pessoais, tempo disponíveis e responsabilidades 
aceitas; 
4. Cooperar com os outros membros da organização, dentro do espírito de 
mútua compreensão e respeito; 
5. Empenhar-se nos treinamentos, quando necessário; 
6. Guardar a confidencialidade das suas atividades. 
 
Considerando que o Presente Termo de fomento possibilita ao Município de 
São Sebastião Do Caí há aperfeiçoar, desconcentrar uma função Estatal e dar 
atendimento mais eficiente e eficaz aos anseios sociais pela Administração; 

Sendo assim adotamos as seguintes razões de direito. 

DOS FATOS 

Tendo esta Associação o fim visado de prestar serviços da melhor forma e 
relevância, necessário se torna a manutenção das viaturas, da sede, 
equipamentos, combustível, bem como a realização de remoções de baixa 
complexidade (hospital X residência) conforme estabelecido com o Secretario 
da Saúde Sr. Diomar Machado Flores. Traz-se a luz o atendimento continuado 
nas 24 horas do dia, fazendo com que o número de voluntários chegue a 40. 



DO REPASSE 

Assim o Termo de Fomento em tela visa conceder a devida atenção do 
Município para dar continuidade a este importante serviço. 

O valor a ser repassado por este termo de fomento será de R$ 15.487,00 
(quinze mil quatrocentos e oitenta e sete reais) mensais, os mesmos serão 
depositados em conta específica informada pela Associação Corpo de 
Bombeiros Voluntários de São Sebastião do Caí, sendo, Ag. 0891 – Banrisul, 
Conta 061030850/7. O valor tem como objetivo auxiliar na cobertura de 
despesas com material de expediente, alimentação e pagamento de serviços 
profissionais de terceiros, bem como outras despesas necessárias para 
execução do objeto contratado. 

DA FISCALIZAÇÃO 

O Gestor desta parceria conforme indica a alínea g do inciso V, do Art. 35 da 
Lei 13019/2014 será o Servidor Claiton Jair Muller, Matrícula 4170, Supervisor 
de Departamento de Licitações e Contratos. A seleção e o monitoramento 
serão realizados pela Comissão designada pela Portaria nº 007/2018, segundo 
o que consta no Art. 35, V, alínea h que estarão incumbidas pela Administração 
Pública de realizar procedimentos de fiscalização da parceria celebrada antes 
do término de sua vigência, inclusive por meio de visitas in loco, para fins de 
monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto, na forma do 
regulamento, assim como: 

1) A definição se for o caso, da titularidade dos bens e direitos remanescentes 
na data da conclusão ou extinção da parceria e que, em razão de sua 
execução, tenham sido adquiridos, produzidos ou transformados com recursos 
repassados pela administração pública; 

2) A prerrogativa atribuída à administração pública para assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a 
evitar sua descontinuidade;    

Fica obrigado o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos 
documentos e às informações relacionadas a termos de colaboração ou a 
termos de fomento, bem como aos locais de execução do respectivo objeto. 

 A administração pública emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação 
de parceria celebrada mediante termo de colaboração ou termo de fomento e o 
submeterá à comissão de monitoramento e avaliação designada, que o 
homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da 
prestação de contas devida pela organização da sociedade civil.  



O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de 
outros elementos, deverá conter:            

I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 

II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto 
do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com 
base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

III - valores efetivamente transferidos pela administração pública;              

IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 
organização da sociedade civil na prestação de contas, quando não for 
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo 
termo de colaboração ou de fomento;          

V - análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, 
no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das 
medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.      

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá 
conter elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou 
concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição 
pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a prestação de 
contas. 

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 
justificativa suficiente.         

 Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de 
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o 
cumprimento das normas pertinentes. 

 A análise da prestação de contas deverá considerar a verdade real e os 
resultados alcançados. 

 A prestação de contas da parceria observará regras específicas de acordo 
com o montante de recursos públicos envolvidos, nos termos das disposições e 
procedimentos estabelecidos conforme previsto no plano de trabalho e no 
termo de colaboração ou de fomento. 

 A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em 
planilhas, sendo permitindo a visualização por qualquer interessado. 

 A prestação de contas relativa à execução do termo de colaboração ou de 
fomento dar-se-á mediante a análise dos documentos previstos no plano de 



trabalho, nos termos do inciso IX do art. 22, da Lei 13019/2014 além dos 
seguintes relatórios: 

I - relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade 
civil, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados;         
  

 II - relatório de execução financeira do termo de colaboração ou do termo de 
fomento, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas e 
sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de descumprimento de 
metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 

Parágrafo único.  A Administração Pública deverá considerar ainda em sua 
análise os seguintes relatórios elaborados internamente, quando houver:         

I - relatório de visita técnica in loco eventualmente realizada durante a 
execução da parceria;             

II - relatório técnico de monitoramento e avaliação, homologado pela comissão 
de monitoramento e avaliação designada, sobre a conformidade do 
cumprimento do objeto e os resultados alcançados durante a execução do 
termo de colaboração ou de fomento. 

 O gestor emitirá parecer técnico de análise de prestação de contas da parceria 
celebrada. 

 No caso de prestação de contas única, o gestor emitirá parecer técnico 
conclusivo para fins de avaliação do cumprimento do objeto.           

Se a duração da parceria exceder um ano, a organização da sociedade civil 
deverá apresentar prestação de contas ao fim de cada exercício, para fins de 
monitoramento do cumprimento das metas do objeto. 

  Para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações em execução 
ou que já foram realizadas, os pareceres técnicos de que trata este artigo 
deverão, obrigatoriamente, mencionar:           

I - os resultados já alcançados e seus benefícios; 

II - os impactos econômicos ou sociais; 

III - o grau de satisfação do público-alvo; 

IV - a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto 
pactuado. 

Parágrafo único. Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil 
subsequente ao da prestação de contas, a entidade deve manter em seu 
arquivo os documentos originais que compõem a prestação de contas. 



DO PRAZO 

Fica estabelecido o prazo de 01 (um) ano a contar da assinatura do termo de 
parceria. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS  

A responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no 
que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal bem 
como a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 
pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais 
relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração ou de 
fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 
Administração Pública a inadimplência da organização da sociedade civil em 
relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria 
ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.     

Fica proibido que os recursos desta parceria sejam utilizados para finalidade 
alheia ao objeto da mesma. 

A inadimplência da administração pública não transfere à organização da 
sociedade civil a responsabilidade pelo pagamento de obrigações vinculadas à 
parceria com recursos próprios. 

A inadimplência da organização da sociedade civil em decorrência de atrasos 
na liberação de repasses relacionados à parceria não poderá acarretar 
restrições à liberação de parcelas subsequentes. 

O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da 
sociedade civil com recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o 
poder público.  

Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas 
obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
Administração Pública no prazo improrrogável de  trinta dias, sob pena de 
imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública.  

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou 
de metas, mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS À ENTIDADE   



Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas desta Lei e da legislação específica, a Administração Pública poderá 
garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes 
sanções:   

I - advertência; 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e 
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não 
superior a dois anos;  

III - declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou 
celebrar parceria ou contrato 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 própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil 
ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e depois de 
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.   

A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 

 

São Sebastião do Caí, 06 de fevereiro de 2019. 

 

 

Clovis Alberto Pires Duarte                                    Anderson Jociel da Rosa                            
   Prefeito Municipal                                                Presidente Administrativo 
 


