xx de xxxxxxxxxxx de 2018
À Prefeitura Municipal de Gavião Peixoto
Secretaria Municipal de Saúde
Assunto: Edital de Chamamento Público para Termo de Fomento SEMSD 002/2018
Referente: (inserir o nome do projeto)

De acordo com o que preconiza o artigo 9.1 do presente edital,
encaminhamos o respectivo projeto de proponência da (o) nome do proponente:
( X ) Plano de Trabalho;
( X ) Planilha Orçamentária;
( X ) Cronograma de Desembolso;
( X ) Cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências
previstas no art. 33 da Lei federal n° 13.019, de 2014;
( X ) Ata de eleição do quadro dirigente atual;
( X ) Cópia do RG, CPF e comprovante de residência do representante legal;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ;
( X ) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no
endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;
( X ) comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto
de natureza semelhante de, no mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional,
consistente(s) em atestado(s) ou instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou
entidade(s) da administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;
( X ) Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal;
( X ) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual;
( X ) Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS-CRF);
( X ) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a Créditos
Tributários Federais e à Dívida Ativa da União;
( X ) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;

( X ) Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade civil, conforme
o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão
expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas CPF de cada um deles;
( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de
que a OSC atende aos requisitos para celebração do termo de fomento e que a entidade e
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei n°
13.019, de 2014, conforme modelo constante do Anexo III;
( X ) declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção
de condições materiais por parte da OSC para a execução do termo de fomento ou sobre a
previsão de contratar tais recursos, conforme modelo constante do Anexo IV;
( 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,
conforme modelo constante do Anexo V;
( 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, conforme modelo
constante do Anexo VI.
( X ) CD ou Pendrive dos documentos elaborados.

Cordialmente,

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

