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DECLARAÇÃO UNIFICADA 

Eu, (NOME DO PRESIDENTE) inscrito no RG nº XXX.XXX-XX SSP XX e CPF nº XXX.XXX.XXX-XX, na 

qualidade de presidente da (NOME EMPRESARIAL DA OSC/ NOME FANTASIA), CNPJ: 

XX.XXX.XXX/0001-XX, declaro, para os devidos fins e sob as penas do art. 299 do Código Penal 

Brasileiro, que: 

 

1. (    ) A referida Entidade e seus dirigentes não incorrem em qualquer das vedações previstas 

no artigo 39 da Lei nº 13.019/2014, ou no artigo 8º do decreto 32.751 de 4 de fevereiro de 

2011; 

2. (    ) A referida Entidade, até a presente data, não possui ações judiciais em trâmite ou 

transitada em julgado, para a habilitação do presente processo de Termo de Fomento, estando 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

3. (    ) A referida entidade atende as exigências constantes na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

do Distrito Federal, uma vez que arrecada todos os impostos a que se refere o artigo 155 da 

Constituição Federal, bem como não está inadimplente com a União, inclusive no que tange às 

contribuições dos empregados para a Seguridade Social, contribuições para o PIS/PASEP, 

contribuições para o FGTS, e com relação a recursos anteriormente recebidos da 

Administração Pública por meio de convênios, acordos, ajustes, subvenções sociais, 

contribuições, auxílios e similares; 

4. (    ) A referida entidade não realiza pagamento, a qualquer título, de servidor ou empregado 

público integrante do quadro de pessoal da Administração Direta ou Indireta do Distrito 

Federal, da União, dos Estados e dos Municípios, por serviço de consultoria ou assistência 

técnica, atendendo rigorosamente o disposto no art. 8º, II da Instrução Normativa nº 1/2005; 

5. (    ) A referida Entidade não celebrou convênios anteriores com o Governo Federal 

referentes ao projeto; 

6. (    ) A referida Entidade não remunera nenhum servidor ou empregado público ativo, inativo 

e pensionista (incluindo cargos comissionados, funções de confiança e cargos públicos) 

independente de estarem gozando de férias ou não; 

7. () A referida Entidade não se encontra em mora nem em débito junto a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Pública do Distrito Federal, conforme inciso VIII do art. 2º da 

Instrução Normativa nº 1/2005; 

8. ( ) A referida entidade atende rigorosamente às determinações previstas no inciso XXVIII, do 

art. 7º da Constituição Federal; 

9. (  ) A referida entidade atende rigorosamente à proibição de trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre a menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal, conforme previsão do art. 27, inciso V, da Lei 

nº 8.666/93. 

10. (  ) A referida entidade não possui parentes servidores públicos vinculados à Secretaria de 

Turismo do Distrito Federal, sejam eles cônjuges, companheiro, parentes em linha reta, 

colateral ou por afinidade até o 2º grau; 
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11. (  ) O Plano de Trabalho apresentado pela referida Entidade não apresenta rubrica de 

encargos recolhidos, pois os mesmos são de competência dasempresas contratadas e 

detentoras da execução do projeto em análise. Na fasede prestação de contas as notas fiscais 

serão encaminhadas de acordo com oDecreto 37.843 de 13 de dezembro de 2016. Em 

hipótese alguma haverápagamento via RPA, esta sim haveria previsão de recolhimento de 

encargo. De acordo com o Art. 28. do Decreto 37.843 13 de dezembro de 2016, no que refere-

se aos itens V e VI, esclarecemos: 

V - Informamos que toda a mão de obra contratada será via prestação de serviços, através de 

contrato temporário e emissão de nota fiscal, não havendo nenhuma responsabilidade sobre 

os valores de tributos e encargos cobrados para a empresa contratante. Por não existir 

contratação via CLT e RPA não temos previsão de encargos e tributos sociais e trabalhistas. 

VI - Conforme citado acima, por se tratar de contratações via pessoa jurídica não há nenhum 

tipo de valor rescisório e trabalhista a ser pago no final do projeto. 

12. (   ) A referida Entidade não apresentará contrapartidas para o presente projeto, pois o 

valor é inferior à R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais). 

Brasília, XX de (mês) de 20XX. 

----------------------------------------------------------------- 

NOME 

(CARGO) 


