
ANEXO XV

(TIMBRE DA OSC)

DECLARAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Organização da Sociedade
Civil , inscrita no
CNPJ: _______________________ e seus dirigentes não incorrem em qualquer
das vedações previstas no art. 39 da Lei Nacional nº 13.019, de 2014, ou no art. 8º
do Decreto Distrital nº 32.751, de 2011, quais sejam:

▪ Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja
autorizada a funcionar no território nacional;
▪ Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente

celebrada;
▪ Não tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público,
ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública da mesma esfera
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento,
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau.

▪ Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública no último
cinco anos;

▪ Tenha sido punida com uma das sanções previstas na legislação e no
Edital;

▪ Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

▪ Tenha entre seus dirigentes pessoa:

 - cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;

 - julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo
em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;

 - considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os
prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8429.htm#art12i


junho de 1992.

● Tenha na pessoa jurídica cujo dirigente, administrador, proprietário ou
sócio com poder de direção seja cônjuge, companheiro ou parente, em
linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
segundo grau, de:

- agente público com cargo em comissão ou função de confiança que esteja
lotado na unidade responsável pela realização da seleção ou licitação
promovida pelo órgão ou entidade da administração pública distrital;

- agente público cuja posição no órgão ou entidade da administração
pública distrital seja hierarquicamente superior ao chefe da unidade
responsável pela realização da seleção ou licitação;

- Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela
Organização da Sociedade Civil-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 segundo grau, em linha reta,
colateral ou por afinidade;

- Não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º
grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes
políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou
entidade da Administração Pública Municipal ou respectivo cônjuge ou
companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por
afinidade; e

- Não empregar menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na
condição de aprendiz.

 

Brasília, de de 20 .

_____________________________________________..
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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