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Edital de Chamamento Público nº 002/2017. 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por 
intermédio da Secretaria Municipal DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL com esteio na Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, no Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e 
suas alterações, e na Lei nº 11.357, de 25 de julho de 2013 
(institui o Plano Plurianual do Município para o período de 
2014 a 2017), torna público o presente Edital de 
Chamamento Público visando à seleção de organização da 
sociedade civil interessada em celebrar termo de 
colaboração que tenha por objeto a execução do Serviço de 
Convivência e Fortalecimento de Vínculos, para crianças e 
adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente para 
adolescentes de 15 anos.  

 
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de proposta para a celebração de 
parceria com o município de São José do Rio Preto, por intermédio da Secretaria Municipal da 
Assistência Social, por meio da formalização de termo de colaboração, para a consecução de 
finalidade de interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à 
organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 
 
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações e pelos demais normativos 
aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.   
 
1.3. Será selecionada uma única proposta acompanhada do plano de trabalho, observada a ordem 
de classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 
 
2. OBJETO  
2.1. Tornar público o presente EDITAL para apresentação de propostas e seleção de planos de 
trabalho de organizações da sociedade civil, para a execução, em regime de mútua cooperação, 
de Serviço de Proteção Social Básica, nele compreendido o Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos, para crianças e adolescentes de 6 a 14 anos, excepcionalmente para 
15 anos no Município de São José do Rio Preto, no período de 01 de dezembro de 2017 a 30 de 
novembro de 2018, com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social, a serem formalizados 
através de Termo de Colaboração. 
 
2.2. Objetivo da parceria:  
Ofertar o Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, que 
objetiva oferecer serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de 
complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.  
 
2.3. A apresentação de propostas nos termos deste Edital vincula a organização da sociedade civil 
ao atendimento de até 540 crianças e adolescentes referenciados pela administração pública 
através da Secretaria Municipal de Assistência Social, em quatro unidades públicas, da seguinte 
forma:    
 

 Até 200 crianças e adolescentes na Unidade I - Jardim Planalto, localizado a Rua 
Amélia Ferreira Del Campo, nº 125, bairro Jardim Planalto.  Tem como referencia o 
CRAS Santo Antonio; 

 



 

 

 Até 120 crianças e adolescentes na Unidade II - João Paulo II, localizado à Rua Rosa 
Generosa Pinheiro, nº 441, bairro João Paulo II. Tem como referencia o CRAS João 
Paulo II;  

 
 

 Até 110 crianças e adolescentes na Unidade III - Vila Novaes, localizado à Avenida 
Philadelpho Gouvea Neto, nº 785 bairro Vila Novaes. Tem como referência o CRAS 
Centro;   

 
 Até 110 crianças e adolescentes na Unidade IV – Vitória Régia, localizada à Rua 

Hermelinda Vieira da Rocha, nº 77, bairro Vitória Régia. Tem como referencia o CRAS 
Vila Toninho.   

 
3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 
3.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim 
consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 
2014 alterada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015: 
 

a)  entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre 
os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros 
eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de 
qualquer natureza, participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de 
suas atividades, e que os aplique integralmente na consecução do respectivo objeto social, de 
forma imediata ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

 
b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas 
por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para 
fomento, educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de 
assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos 
de interesse público e de cunho social; ou 

 
c)  as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 

público e de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.  
        

3.2. Para participar deste Chamamento, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 
 

a) declarar, conforme modelo constante no Anexo II  – Declaração de que a OSC atende os 
requisitos para celebração de parcerias, que está ciente e concorda com as disposições previstas no 
Edital e seus anexos, bem como que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das 
informações e documentos apresentados durante o processo de seleção;  
 

b) apresentar cópia do estatuto da entidade para comprovação da sua vinculação a 
diretoria, e apresentar procuração devidamente registrada, se for o caso, que o designe para 
participar da fase de abertura das propostas, representando a entidade. 
 
3.3.  Não será permitida a atuação em rede. 
 
4.  REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 
COLABORAÇÃO 
4.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e 
finalidades de relevância pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a 
ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão 
dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 
2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 



 

 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em 
caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa 
jurídica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto 
social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta (art. 33,caput, inciso III, Lei nº 13.019, 
de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

c) ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, 
escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 
Brasileiras de Contabilidade (art. 33,caput, inciso IV, Lei nº 13.019, de 2014); 

d) possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (um) ano de 
existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, 
caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, a ser comprovada na forma do art. 33, § 1º do inciso VII, do Decreto nº 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017e suas alterações (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 
13.019, de 2014); 

f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação 
ou aquisição com recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal 
da OSC, conforme Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. (art. 33, caput, 
inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e 
o cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 33, § 1º, inciso VII, “b” 
do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações; 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, 
de dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 33, §1º, incisos II, do Decreto nº 17.708, de 2017 (art. 
34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou 
cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 
2014); 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação 
nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme 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, conforme Anexo III – 
Declaração do Art. 33, §1º, IV do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, 
e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014); 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de 
documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso 
VII, da Lei nº 13.019, de 2014); 

l) atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se 
tratar de sociedade cooperativa (art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014); e 

m) comprovar a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS. 
 

4.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, 

caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014); 
c) tenha em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública Municipal, estendendo-se a vedação aos 
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 
segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas 
pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos 



 

 

de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e 
art. 33, §1º, inciso IX, do Decreto nº 17.708 de 2017); 

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, 
exceto se for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados, ou for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das 
contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo(art. 39, caput, inciso IV, 
da Lei nº 13.019, de 2014); 

e) tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação 
em licitação e impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 
da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 
2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 

f) 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 (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, de 2014);ou 

g) tenha entre seus dirigentes pessoa: 
i- 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; 

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

iii- que tenha sido 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 junho 
de 1992(art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 

4.3  Não são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 
políticas públicas. 

5 - COMISSÃO DE SELEÇÃO 
5.1. Comissão de Seleção, composta por 05 (cinco) membros escolhidos dentre servidores da 
Secretaria da Assistência Social, será instituída por Portaria expedida pela Secretária Municipal, 
publicada no Diário Oficial do Município, junto com o edital deste chamamento público, e terá as 
atribuições de receber, selecionar, avaliar, aprovar e classificar os projetos ou planos de trabalho, 
bem como julgar os recursos interpostos.  
5.2. Será impedida de participar da comissão de seleção pessoa que, nos últimos cinco anos, 
tenha mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações da sociedade civil 
participantes do chamamento público. 
5.3. Na hipótese de ser caracterizado o impedimento de que trata o item 4.2., deve o membro da 
comissão de seleção ser imediatamente afastado, sendo substituído por outro que possua 
qualificação técnica equivalente. 
5.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para 
esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da 
isonomia, da impessoalidade e da transparência. 
6.  DA FASE DE SELEÇÃO 
6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 
Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público   29/09/2017. 

2 Período para envio das propostas pelas OSCs 02/10/2017  a  01/11/2017 

3 Abertura das propostas em sessão pública, no 
endereço: Rua João Teixeira, 260 – Bairro Santa 
Cruz – São José do Rio Preto/SP, sala de reuniões 
do térreo. 

06/11/2017   as 9:00 horas 

 
6.1.2. Na contagem dos prazos descritos neste edital de chamamento público, aplicar-se a regra: 
exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam e expiram 



 

 

exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 
processo de seleção. 
6.2. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 
6.2.1. O presente Edital e seus anexos, será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do 
município de São José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br),com prazo mínimo de 30 
(trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 
6.3. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 
6.3.1. As propostas a serem apresentadas pelas OSCs deverão ser encaminhadas em envelope 
lacrado, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente, 
dirigida à Comissão de Seleção do Chamamento Público, na Secretaria Municipal de Assistência 
Social, no seguinte endereço: Rua João Teixeira, nº 260 – Bairro Santa Cruz – CEP 15014-180 – 
São José do Rio Preto/SP, de segunda a sexta feira, no horário de 08h30 horas às 16h30 horas, 
no período de 02/10/2017 a 01/11/2017. Deverá constar no envelope a seguinte inscrição: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.3.2.  A proposta enviada, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e 
numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. 
Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da proposta. 
 
6.3.3.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim 
como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente 
solicitados pela administração pública municipal. 
6.3.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de 
uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para análise. 
6.3.5. Observado o disposto no item 6.4.2 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, 
as seguintes informações: 

a) plano de trabalho, em conformidade com o art. 17 do Decreto nº 17.708, de 07 de 
fevereiro de 2017 e suas alterações, que deverá conter os seguintes elementos: 

i. a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o 
nexo com a atividade ou o projeto e com as metas a serem atingidas; 

ii. a descrição das metas a serem atingidas e das atividades ou projetos a 
serem executados;  

iii. a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria; 

iv. a forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das 
metas a eles atreladas; 

v. a definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do 
cumprimento das metas. 

b) Anexo I – Oficio de Apresentação da Proposta; 
 
c) Anexo II- Declaração de que a OSC atende os requisitos para celebração de parceria, 

contendo as declarações conforme segue: 
i- ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, 
certidão simplificada emitida por junta comercial; 

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  
EDITAL Nº 02/2017 
PROPOSTA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 02/2017 
Denominação da Instituição: 
CNPJ: 
Endereço da Instituição: 



 

 

ii- possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no 
CNPJ nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações; 

iii- possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei 
Federal nº13.019/2014 e alterações; 

iv- possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à 
salubridade e segurança, quando necessárias para realização do objeto e 
capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento da atividade ou 
projeto, nos termos da alínea “c”do inciso V do art. 33 da Lei Federal 
nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de contratar ou adquirir com 
recursos da parceria. 
 

d) Anexo III- Declaração sobre Instalações e Condições Materiais, cabendo a entidade 
optar por umas das três possibilidades; 

 
e) Declaração da não ocorrência de Impedimentos para celebrar parceria com órgãos 

públicos e que portanto não se submete as vedações previstas no art. 39 da Lei 
Federal nº13.019/2014 e alterações. 

6.4. Etapa 3: Etapa competitiva de abertura das propostas.  
6.4.1.  Na data de 06/11/2017  as 9:00 horas, na Secretaria Municipal de Assistência Social, 
situada à Rua  João Teixeira, nº 260 – Bairro Santa Cruz – São José do Rio Preto/SP, sala de 
reuniões do térreo, em sessão pública dar-se-á a abertura das propostas. 
6.4.2. As propostas deverão conter, além das informações contidas no art. 17 do Decreto nº 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, informações que atendem aos critérios de 
julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido no Anexo X – Termo de 
Referência para Colaboração. 
6.4.3. Critérios de avaliação utilizados pela comissão de seleção. 
6.4.3.1. O plano de trabalho contido nas propostas, serão classificados em ordem crescente de 
pontuação, nos termos que preveem o item 6.4.3 deste edital. 
6.4.3.2. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 
julgamento apresentados na Tabela 2: 

Itens Critérios Peso Pontuação 
 

Nota 
Máxima 

A Consonância entre os objetivos, metas e 
resultados.  

1 0, 1 ou 2 2 

B Metodologia coerente com os objetivos do 
serviço. 

2 0, 1 ou 2 4 

C 
 

Indicadores para acompanhamento e 
avaliação. 

1 
 

0, 1 ou 2 2 

D Adequação da proposta com os objetivos 
específicos e com valor de referência. 

2 0, 1 ou 2 4 

E Custos: detalhamento de todas as despesas 
para operacionalização do serviço através de 
planilha orçamentária.  

2 0, 1 ou 2 4 

F Propostas que atendem a legislação e 
normativas referentes à Política Nacional de 
Assistência Social, Sistema Único de 
Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência 
Social e Norma Operacional Básica – 
NOBSUAS com suas alterações, Norma 
Operacional Básica – NOBSUAS/RH, 

2 0, 1 ou 2 4 



 

 

Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, Orientações Técnicas do 
MDS referentes os serviços de Proteção Social 
Básica e Especial, Sistema de Monitoramento 
e Avaliação de São José do Rio Preto, e 
demais normativas pertinentes.  

H Capacidade material e humana apresentada 
pela Entidade, referente ao serviço proposto 
no edital. 

1 0, 1 ou 2 2 

I Tempo de atuação no Serviço 2 0, 1 ou 2 4 

 TOTAL ------------- 26 

 
6.4.3.2.1. Para cada critério ( de “A” a “I”), será atribuída uma pontuação e um peso. A pontuação 
de cada critério varia de 0 a 2, com peso atribuído a cada critério, sendo: 0 = Insatisfatório; 1= 
Satisfatório; 2= Plenamente Satisfatório. 
 
6.4.3.2.2 Após obtenção da pontuação total de cada proposta, será elaborado ranking das 
organizações classificadas, por ordem decrescente de pontuação. 
 
6.4.3.2.3. As organizações que atingirem a nota final inferior a 50 % estarão desclassificadas. 
 
6.4.3.2.4 Os Planos de Trabalho apresentados poderão ser selecionados ou não, em decorrência 
da avaliação efetuada pela comissão de seleção. 
6.4.3.2.4.1 Por meio do plano de trabalho, a OSC deverá apresentar o detalhamento da proposta 
submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação 
(em especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014), observados os Anexos X – Termo de Referência 
e XI – Modelo de Plano de Trabalho. 
6.4.3.2.4.2. A previsão de receitas e despesas de que trata o item III alínea “c” do item 6.3.5. deste 
Edital deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, 
para cada  item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, 
publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de 
informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de 
preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde 
que identifique a data da cotação e o fornecedor específico.  
6.4.3.2.4.3 - Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as 
informações já apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as 
condições constantes neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a administração pública 
Municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de trabalho, nos termos da alínea “a” do 
inciso I do art. 48 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações.  
6.4.3.3. critérios de desempate  
Em caso de empate, serão classificadas aquelas que obtiverem maior pontuação dos critérios de 
avaliação seguindo a seguinte ordem: 

I- Adequação da proposta com os objetivos específicos e com valor de referência (D); 
II- Custos: detalhamento de todas as despesas para operacionalização do serviço através de 

planilha orçamentária (E); 
III- Tempo de atuação no Serviço (I); 
IV- Metodologia coerente com os objetivos do serviço (B); 
V- Propostas que atendem a legislação e normativas referentes à Política Nacional de 

Assistência Social, Sistema Único de Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência 
Social e Norma Operacional Básica – NOBSUAS com suas alterações, Norma 
Operacional Básica – NOBSUAS/RH, Tipificação Nacional dos Serviços 
Socioassistenciais, Orientações Técnicas do MDS referentes os serviços de Proteção 



 

 

Social Básica e Especial, Sistema de Monitoramento e Avaliação de São José do Rio 
Preto, e demais normativas pertinentes (F); 

VI- Consonância entre os objetivos, metas e resultados (A); 
VII- Indicadores para acompanhamento e avaliação (C); 
VIII- Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, referente ao serviço 

proposto no edital (H). 
6.4.3.4. A previsão de receitas e despesas de que trata o artigo 17, inciso III do Decreto nº 17.708, 
de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, não será objeto de pontuação e classificação, mas 
serão rejeitadas aquelas despesas que não possuam nexo de causalidade, conformidade com o 
objeto da parceria e o cumprimento das normas pertinentes. 
6.4.3.5. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao 
valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total 
obtida e a proporção entre o critério “Adequação” e os resultados previstos em relação ao valor 
proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).  
6.5. Etapa 5: Divulgação do resultado preliminar. 
6.5.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na forma 
prevista no artigo 31 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, 
iniciando-se o prazo para recurso. 
6.6.  Etapa 6: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  
6.6.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 
6.6.2. Nos termos do art. 31 e Parágrafo único do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e 
suas alterações, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 
apresentar recurso administrativo, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da publicação da decisão, 
ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do 
prazo.  
6.6.3.  Os recursos, a serem apresentados por meio físico, poderão ser entregues via postal 
(SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Comissão de 
Seleção, na Secretaria Municipal de Assistência Social, situada na Rua João Teixeira, 260 – Bairro 
Santa Cruz  – São José do Rio Preto/SP – CEP 15014-180, de segunda à sexta feira, das 08h30 
às 16h30.  
6.6.4.  É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à 
defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos 
custos. 
6.6.5. Interposto recurso, a Comissão de Seleção publicará no sítio oficial do município 
(www.riopreto.sp.gov.br), para que os interessados apresentem suas contrarrazões no prazo de 5 
(cinco) dias, contado da data da publicação. 
6.7. Etapa 7: Análise dos recursos contra o resultado preliminar pela Comissão de 
Seleção. 
6.7.1. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão, ou, 
encaminhar o recurso à Secretária Municipal, com as informações necessárias à decisão final. 
6.7.2. A decisão final do recurso, devidamente motivada, será publicada no sítio oficial do 
município (www.riopreto.sp.gov.br). A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo 
consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, 
decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. Não caberá novo 
recurso contra esta decisão. 
6.7.3.  O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento.  
6.8. Etapa 8: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  
6.8.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o 
órgão ou a entidade pública Municipal deverá homologar e divulgar as decisões recursais 
proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção no sítio oficial do município 
(www.riopreto.sp.gov.br). (art. 31 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas 
alterações). 
6.8.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 
13.019, de 2014 e art. 32 § 2º do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações). 



 

 

6.8.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta 
classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração 
pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo 
de celebração. 
7. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de 
parceria: 
Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 3 cópias do plano 
de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 
não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

4 Parecer de órgão técnico e do órgão jurídico e assinatura do termo de colaboração. 

5 Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do Município. 

7.2.  Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação das outras 3 cópias do 
plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  
7.2.1. Para a celebração da parceria, a administração pública Municipal convocará a OSC 
selecionada para, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da convocação, apresentar 3 cópias do plano 
de trabalho e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a celebração da 
parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts. 28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 
13.019, de 2014, c/c o art. 33 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações). 
7.2.2. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo de 05 
(cinco) dias, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do art. 
2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34 da Lei nº 13.019, 
de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que trata o art. 39 da 
referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I - certidão de existência jurídica expedida pelo Cartório de Registro Civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 
33 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 
simplificada emitida por junta comercial; 

II -  comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido 
no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC 
existe há, no mínimo, um ano com cadastro ativo; 

III -  comprovantes 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, podendo ser 
admitidos, sem prejuízo de outros: 

 
a)  instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, 

organismos internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil; 
b)  relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c)  publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas 

pela OSC ou a respeito dela; 
d)  currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, 

associados, cooperados, empregados, entre outros; 
e)  declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de 

atividades ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por 
órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da sociedade civil, movimentos 
sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou 

f)  prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 
 

IV -  Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da 
União;  



 

 

V -  Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 

VI -  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
VII - Certidão de débitos de tributos municipais, ressalvados os casos previstos em 

legislação específica; 
VIII - Certidão de débitos estaduais ou declaração de que a OSC não possui inscrição 

estadual; 
IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, 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, conforme Anexo III – 
Declaração do Art. 33 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações; 

X - comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, podendo ser 
realizada por meio de contas de consumo, salvo as referentes à telefonia móvel; 

XI -  declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e 
seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, 
de 2014, as quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo VII e VIII; 

XII -  declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e 
outras condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com 
recursos da parceria, conforme Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;  

XIII- cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
XIV- declaração, sob as penas da lei, de que a OSC não está impedida de celebrar 

qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos e que, portanto, não se submete às 
vedações previstas no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2014 e alterações; 

XV- declaração, emitida pelos dirigentes da OSC, informando que nenhum dos dirigentes é 
membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração 
Pública Municipal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, sendo considerados: 

a) membros do Poder Executivo: o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), Vice Prefeito e 
Secretários Municipais; 

b) membros do Poder Legislativo: Vereadores; 
c) membros do Ministério Público (Procuradores e Promotores). 
XVI- Declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de dezoito anos em 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na 
condição de aprendiz; 

XVII- comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS; 
XVIII- cópia dos dois últimos balanços contábeis, devidamente assinados pelo Contador, 

Presidente e Tesoureiro da entidade; 
XIX – Declaração de adimplência de que a Entidade não está em falta com relação às 

prestações de contas relativas a recursos anteriormente recebidos da Administração Pública 
Municipal. (emitidos pela Secretaria Municipal da Fazenda); 

XX - Declaração informando telefone residencial, celular e e-mail pessoal e institucional do 
representante legal da organização da sociedade civil com poderes para assinatura do eventual 
termo de colaboração ou fomento; 

XXI - 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; 

XXII - Declaração informando o estabelecimento bancário, número da agência e da conta 
corrente específica para a movimentação dos recursos públicos oriundos do presente Edital em 
instituição financeira pública. 
7.2.3. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeitos de negativa, no caso das 
certidões previstas nos incisos IV, V e VI do item 7.2.2. 
7.2.4. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV, V e VI 
do item 6.2.5 que estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis 
eletronicamente.  



 

 

7.2.5. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 
impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada, devendo tais documentos ser 
entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente no 
endereço informado no item 6.3.1. deste Edital. 
7.3 – Etapa 2 : Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de 
que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.  
7.3.1 - Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do 
atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não 
incorre nos impedimentos legais e cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. 
7.3.2 - A administração pública Municipal poderá solicitar a realização de ajustes no plano de 
trabalho, nos termos da alínea “a” do inciso I do art. 48 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017 e suas alterações.  
7.3.3 -  Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada 
não atender aos requisitos previstos na Etapa 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos 
arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a 
aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada. 
7.3.4 - Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada 
aceite celebrar a parceria, ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em 
seguida, proceder-se-á à verificação dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento 
poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 
7.4. Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 
necessário. 
7.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado 
evento que impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua 
situação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não celebração da parceria (§4º do art. 33 do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações). 
7.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, 
a administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 05 (cinco) 
dias, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 
7.5.  Etapa 4: Parecer de órgão técnico, parecer de órgão jurídico e assinatura do termo 
de colaboração. 
7.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas 
pela legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico 
pelo órgão ou entidade pública municipal, a emissão de parecer jurídico de competência da 
Procuradoria Geral do Município, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.  
7.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria. 
7.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de 
celebração e a assinatura do instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer 
evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao 
cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração. 
7.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 
quando houver. 
7.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do 
Município.  
7.6.1. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo 
extrato no meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 
8. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO OBJETO DA PARCERIA 
8.1. O prazo para execução do objeto da parceria será de 12 (doze) meses, de 01/12/2017 até 
30/11/2018. (art. 17, inciso VI do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações). 
 
9.  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 
OBJETO 



 

 

9.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital 
são provenientes das funcionais programáticas: 04.002.0824300052.00233504301000000; 
04.002.0824400052.00233504302000000.  
9.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são 
provenientes do orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela Lei nº 
12.581, de 22 de dezembro de 2016, UG 0104002, por meio do Programa 0005 2002. 
9.3.  Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da 
seleção, o órgão ou a entidade pública Municipal indicará a previsão dos créditos necessários para 
garantir a execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes (art. 22, §3º, do 
Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações).  
9.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada 
parcela da despesa, a ser transferida pela administração pública Municipal nos exercícios 
subsequentes, será realizada mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de 
certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver 
consignada (art. 48, §1º, inciso II, do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas 
alterações). 
9.4. O valor total de recursos a ser disponibilizados no exercício de 2017, é de R$ 121.000,00 
(Cento e vinte e um mil reais). Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em 
exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a 
execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios seguintes. 
9.5. O valor de referência para a realização do objeto do termo de colaboração é de R$ 
1.644.800,00, (Um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), conforme 
disposto no Anexo X – Termo de Referência. O exato valor a ser repassado será definido no termo 
de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC selecionada. 
9.6.  As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de receitas e despesas, que 
guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, 
de 2014, e no art. 52 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações. 
9.7. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com 
recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em 
especial o disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, e 
nos arts. 57 e 58 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações. É 
recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, 
futuramente, que não a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções 
cabíveis. 
9.8. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo 
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 
13.019, de 2014): 
 a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de 
pessoal próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com 
pagamentos de impostos, contribuições sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, 
férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais 
e trabalhistas; 
 b) custo indireto necessário à execução do objeto, tais como, remuneração de serviços 
contábeis;  
 c) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 
equipamentos e materiais. 
9.9. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 
empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de 
órgão ou entidade da administração pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 
previstas em lei específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias do Município de São José do Rio 
Preto. 
9.10. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 



 

 

administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos 
termos do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.  
9.11. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e 
conveniência administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o 
instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao 
repasse financeiro. 
 
10. DOS PRINCÍPIOS E DA VEDAÇÃO À DELEGAÇÃO DA EXECUÇÃO DO OBJETO: 
10.1. Para execução do objeto da parceria, mediante a devida aplicação do recurso público a ser 
disponibilizado, conforme cronograma de receitas e despesas deverá ser observado os princípios 
da impessoalidade, moralidade, eficiência, economicidade e ética pública, bem como os ditames 
da Lei nº 13.019/14 alterada pela Lei nº 13.204/15. 
10.2. Será vedada a delegação da execução do objeto da parceria. 
 
11. DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO  
 
11.1.  A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de controle e 
fiscalização, designado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município, cujas obrigações 
serão aquelas determinadas pelo artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14.  
11.2. A administração pública designará, em Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município, 
Comissão de Monitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do relatório 
emitido pelo órgão técnico da administração, independentemente da apresentação da prestação de 
contas devida pela organização da sociedade civil. 
 
 
12. DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO 
 
12.1. O serviço socioassistencial de que trata o presente Edital será objeto de gestão operacional 
de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e avaliada pela administração 
pública. 
12.2. A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução do serviço citado no caput 
compreendem as seguintes atribuições:  

a) coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execução das ações do 
serviço; 

b) assegurar a oferta dos serviços nos padrões de qualidade exigidos pelas normativas 
nacionais e municipais que regulamentam a política de assistência social; 
12.3. As ações de monitoramento e avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social 
compreendem a verificação:  

a) do número de atendimentos correspondente às metas estabelecidas no Plano de 
Trabalho; 

b) da permanência da equipe de referência de acordo com os termos do presente Edital 
durante todo o período de vigência; 

c) das estratégias metodológicas conforme descritas no Plano de Trabalho apresentado; 
12.4. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 

a) análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução das 
ações desenvolvidas no serviço; 

b) visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não; 
c) reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas; 
d) estratégias de avaliação do serviço junto aos usuários. 

12.5. É dever das organizações da sociedade civil selecionadas, durante toda a execução da 
parceria: 

a) executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com 
as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas, nos termos deste 
Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo; 



 

 

b) desenvolver as ações seguindo as diretrizes da administração pública submetendo-se à 
gestão pública operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às metas referenciadas 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

c) prestar à administração pública, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
todas as informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e 
avaliação do atendimento ao objeto do presente; 

d) promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 
apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional; 

e) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 
operacional e capacitações; 

f) participar de reuniões dos Conselhos Municipais, fóruns e grupos de trabalho; 
g) apresentar à administração pública, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios mensal e anual do 
serviço executado; 
12.6. Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a execução da parceria poderá 
ser acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública da área relacionada, ao objeto 
contido no Termo de Colaboração, bem como também estará sujeita aos mecanismos de controle 
social previstos na legislação. 
 
13. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
13.1. As contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso 
de recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os princípios da 
impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da eficiência, publicidade, transparência na 
aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade. 
13.2. As organizações da sociedade civil que formalizarem termo de colaboração com a 
administração pública deverão: 

a) aplicar integralmente os valores recebidos em virtude da parceria estabelecida, assim 
como eventuais rendimentos, no atendimento do objeto do termo de colaboração firmado, em 
estrita consonância com o plano de aplicação financeira e cronograma de receitas e despesas 
apresentadas; 

b) não contratar ou remunerar, a qualquer título, pela organização da sociedade civil, com 
os recursos repassados, servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em 
comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da administração pública municipal, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, 
colateral ou por afinidade; 

c) a organização da sociedade civil deverá manter e movimentar os recursos em uma 
conta bancária específica da parceria, sendo uma conta para cada termo a ser celebrado, em 
instituição financeira indicada pela administração pública. 
 
14. DA AQUISIÇÃO DE BENS E MATERIAIS DE NATUREZA PERMANENTE  
 
14.1. Para fins de cumprimento do disposto nos art.36 e art. 42, X ambos da Lei Federal nº 
13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto nº 17.708/2017 de 07 de fevereiro de 2017 e suas 
alterações, fica autorizada a organização da sociedade civil adquirir bens e materiais de natureza 
permanente, com recursos municipais. 
 
14.2.  A aquisição deverá guardar consonância com o objeto da parceria, a disponibilidade de 
recurso provisionado, bem como observância do princípio da economicidade, considerando-se que 
no monitoramento serão analisadas a pertinência em relação as compras realizadas. 
 
14.3. Para fins de cumprimento do disposto nos art.36 e art. 42, X ambos da Lei Federal nº 
13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto nº 17.708/2017 de 07 de fevereiro de 2017 e suas 
alterações, os bens remanescentes na data da conclusão ou extinção da parceria, serão de 
titularidade da administração pública municipal, visto que são necessários para assegurar a 



 

 

continuidade do objeto pactuado, seja por meio da celebração de nova parceria, seja pela 
execução direta do objeto.  
 
15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
15.1.  A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá observar as 
determinações contidas no Capítulo VI do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas 
alterações. Deverá conter também, 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. 
 
15.2. 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. 
 
15.3. Para fins de prestação de contas mensal, a OSC deverá apresentar, no Departamento de 
Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, em até 28 (vinte e oito) dias após o 
encerramento de cada mês, conforme preconiza o art. 82 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017:  
 

a) cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal, faturas, 
recibos, holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, impostos retidos na fonte de 
prestadores de serviços, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamentos e das 
Guias do Recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações à Previdência Social - GFIP; 

b) cópia dos comprovantes de pagamento de férias concedidas e do 13º salário, previstos 
no plano de trabalho; 

c) cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondentes termos 
de quitação das verbas rescisórias e do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço - 
FGTS, acompanhado do relatório GRRF ou outro que venha a substituí-lo; 

d) cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações; 
e) extrato bancário da conta corrente específica vinculada à execução da parceria, bem 

como, extrato de aplicação financeira; 
f) demonstrativo mensal dos rendimentos da aplicação financeira; 
g) conciliação bancária da conta específica da parceria; 
h) relação de bens adquiridos, quando houver; 
i) memória de cálculo do rateio das despesas, quando houver. 

 
15.4. Para fins de prestação de contas quadrimestral, a OSC deverá apresentar, no Departamento 
de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do art. 83 do Decreto nº 
17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, em até 28 (vinte e oito) dias após o 
encerramento de cada quadrimestre do ano civil: 

a) Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que conterá:  
i. as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 
ii. a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de 
contas, apresentando um comparativo de metas propostas com os resultados alcançados; 
iii. os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, 
como fichas de inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, 
devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado. 
b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, demonstrando 

as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive dos rendimentos financeiros, 
nos moldes das instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de São Paulo. 
 
15.5. A OSC deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do 
cumprimento das metas e dos resultados previstos no plano de trabalho. 
 



 

 

15.5.1. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro do exercício 
financeiro seguinte à transferência dos recursos, podendo ser solicitada prorrogação de prazo, por 
até 15 (quinze) dias, desde que devidamente justificada. 
 
15.5.2. A prestação de contas anual será entregue no Departamento de Prestação de Contas da 
Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do art. 87 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro 
de 2017 e suas alterações,  será composta pelos seguintes documentos: 

a) a serem apresentados pela OSC: 
i. relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas dos 
relatórios quadrimestrais; 
ii. relatório anual de execução financeira, contendo as informações consolidadas dos 
relatórios quadrimestrais; 
iii. conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica da parceria, 
acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e da aplicação financeira; 
iv. publicação do balanço patrimonial dos exercícios encerrado e anterior; 
v. demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do balancete analítico 
acumulado no exercício; 
vi. certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a 
habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis; 
vii. na hipótese de aquisição de bens com os recursos recebidos, prova do respectivo 
registro contábil e patrimonial; 
viii. declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão 
equivalente, acerca da regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabilização; 
ix. declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão 
equivalente, acerca da realização das despesas da parceria em conformidade com os 
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e 
interesse público; 
x. relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos 
públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou 
de fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, 
vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento; 
xii. certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de 
remuneração, período de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela 
administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento; 
xiii. 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; 
xiv. declaração atualizada da ocorrência ou não de 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. 

 
15.5.3. Nos termos do art. 88 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, 
a análise da prestação de contas anual terá como subsídio o relatório anual de execução do 
objeto, os relatórios de visita in loco, os resultados das pesquisas de satisfação e os relatórios 
técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão, devendo obrigatoriamente 
mencionar, para fins de avaliação quanto à eficácia e efetividade das ações já executadas: 

a) as metas e os resultados já alcançados e os seus benefícios; e 
b) os efeitos da parceria, referentes: 
i. aos impactos econômicos ou sociais; 
ii. ao grau de satisfação do público alvo; e 
iii. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

 



 

 

15.6. Nos termos do art. 89 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, a 
OSC deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de contas anual, a prestação de contas final, 
após o término da vigência da parceria, por meio do Relatório Final de Execução do Objeto e do 
Relatório Final de Execução Financeira. 
 
15.6.1. A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer 
técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de contas final, que 
deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos resultados 
previstos no plano de trabalho e considerará (art. 90 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017 e suas alterações): 

a) o Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as 
informações de todo período da parceria; 

b) o Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela OSC, consolidando as 
informações de todo período da parceria; 

c) os relatórios de visita técnica in loco; 
d) os resultados das pesquisas de satisfação; 
e) os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão de 

monitoramento e avaliação. 
 
15.6.2. A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente da 
parceria. 
 
15.6.3. Conforme determina o art. 92 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas 
alterações, a OSC deverá apresentar: 

a) o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do 
término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; 

b) o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do 
término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC; 

c) os documentos de que tratam as alíneas “d, a, n” do inciso I do §2º do art. 87 do Decreto 
nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado 
do término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 
solicitação prévia da OSC, acrescido de: 

i. publicação do balanço patrimonial dos exercícios anterior e corrente, caso do término da 
vigência do ajuste; 
ii. conciliação bancária do último mês de vigência do ajuste da conta corrente específica da 
parceria, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e da aplicação 
financeira; 

iii. informação e comprovação da destinação de eventuais bens remanescentes adquiridos, 
produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento, 
quando do término da vigência do ajuste. 
 
15.6.4. Quando o final da vigência da parceria não coincidir com o encerramento do ano civil, a 
OSC deverá apresentar os documentos de que trata o inciso I do § 2º do art. 87 deste Decreto, no 
prazo de até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência do instrumento. 
 
15.6.5. Os documentos originais relativos à execução da parceria deverão ser mantidos arquivados 
pela OSC durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação 
da prestação de contas final. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ÀS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
16.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho apresentado, da Lei 
Federal nº 13.019/14 e demais legislações que regulamentem a matéria, a administração pública 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:  

a) advertência;  



 

 

b) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades municipais, por prazo não superior a dois 
anos; 

c) 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 após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso II;  
16.2. As sanções estabelecidas são de competência exclusiva da Secretária Municipal, conforme o 
caso, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da 
abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  
16.3. Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, 
a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.  
16.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da 
infração. 
 
17. CAUSAS DE RESCISÃO OU DENÚNCIA  
17.1. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos instrumentos jurídicos a serem firmados o 
não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na 
Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações. 
 
18.  CONTRAPARTIDA 
18.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 
 
19.  DISPOSIÇÕES FINAIS 
19.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do município de São 
José do Rio Preto na internet (www.riopreto.sp.gov.br), com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 
19.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dez) 
dias da data-limite para envio das propostas, por petição protocolada no endereço informado no 
subitem 7.4.2 deste Edital. A resposta às impugnações caberá à Secretária Municipal. 
19.2.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 
seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite 
para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: 
semas@riopreto.sp.gov.br  Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 
19.2.2. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no 
Edital. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do 
processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 
19.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de 

esclarecimentos, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se 
o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das propostas 
ou o princípio da isonomia. 
19.3. A Secretaria Municipal de Assistência Social resolverá os casos omissos e as situações não 
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
administração pública. 
19.4. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, 
no todo ou em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou 
reclamação de qualquer natureza. 
19.5. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a 
eliminação da proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de 
eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração 
da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação 



 

 

das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  
19.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 
Chamamento Público.  
19.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas 
correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades 
concorrentes, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da 
administração pública. 
19.9. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
 
Anexo I – Oficio de Apresentação da proposta; 
Anexo II – Declarações que a OSC atende os requisitos; 
Anexo III – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 
Anexo IV – Declarações do Art. 33, incisos VIII, IX e X do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017 e suas alterações e Relação dos Dirigentes da Entidade; 
Anexo V –  Declaração sobre contratação ou remuneração de servidor ou empregado público;  
Anexo VI – Declaração sobre remuneração de membros de poder ou do ministério público;  
Anexo VII - Declaração sobre contas da OSC;  
Anexo VIII - Declaração sobre contas dos dirigentes da OSC; 
Anexo IX – Dados bancários; 
Anexo X – Termo de Referência; 
Anexo XI – Modelo de Plano de Trabalho; 
Anexo XII – Minuta do Termo de Colaboração. 
 

 
São José do Rio Preto 28 de setembro de 2017. 

 
 
 

Maria Silvia Lima Bastos Fernandes 
CRESS: 16.577 

Secretária Municipal da Assistência Social. 
 

 



MODELO DE PLANO DE TRABALHO 

 

(CAPA – Papel timbrado da entidade) 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

 

(Nome do Serviço) 

 



 
 
 

 
 

DADOS CADASTRAIS 

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:  

 

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

CIDADE: São José do Rio Preto U.F.: SP CEP:  

TELEFONE:  

E-MAIL:  

REPRESENTANTE LEGAL:  

Nome: 
Função: 
CPF: 
RG: 
Telefone para contato: 
CEL: 
Email: 
 

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:  

Nome: 
CPF: 
RG: 
Número do Registro Profissional: 
Telefone para contato: 
CEL: 
Email: 
 

Nº DE INSCRIÇÃO NO CMAS:   

Tipo de Inscrição     Entidade (   )            Serviço (   ) 

Vigência:  

 Nº de registro no CMDCA:  

Vigência:  XX/XX/XXXX a XX/XX/XXXX. 

    

TIPO DE SERVIÇO: 

 

Proteção Social: 

PÚBLICO ALVO:  



 
 
 

 
 

Período de Execução das Atividades Previstas 
Início: DD/MM/AAAA                                Término: DD/MM/AAAA 

Dias e Horários de Execução do Serviço: 
 

Território: 
CRAS de Referência: 

 
 
1 – JUSTIFICATIVA 
 (descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a 
atividade, com o projeto e com as metas a serem atingidas). 
 
 
2 – META  
(descrição das metas a serem atingidas, das atividades ou projetos a serem executados, 
objetivo geral e específicos) 
 
 
3 – Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 
atreladas) 
 

Meta Etapa Especificação Indicador Físico Duração 

M
e

ta
: 

xx
xx

xx
xx

xx
xx

x 
                 

Fase Descrição da Meta/Etapa Unidade Quantidade Início Término 

D
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tó
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Dimensão Teórico/Metodológico do trabalho social 
(descrever o referencial teórico e a metodologia do trabalho a ser realizado) 
 
 
 
 
 

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

 



 
 
 

 
 

4 - INDICADORES / PARÂMETROS  

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

RESULTADOS ESPERADOS INDICADORES/PARÂMETROS 
 

DADOS  
MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

 

5 - RECURSOS LOGÍSTICOS 
 
 
6 – PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem 
realizadas na execução das ações objeto desta parceria); 
 
Receitas: 

Despesas: 
 
 

6.1 - QUADRO DE PESSOAL 

QTD FUNÇÃO FORMAÇÃO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 
Vínculo 

Empregatício 
SALARIO 

BASE 

FONTE 
FINANCIA
MENTO 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

 
   

 
 

 

Total:        
Obs: Inserir a quantidade de linhas que se fizerem necessárias. 

*Fonte de Financiamento:  

1 - com recurso Municipal;  

2 - com recurso Estadual;  

3 - com recurso dos Fundos Municipais;  

4 – outros; 

5 – com recurso Federal. 



 
 
 

 
 

 
6.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/BENEFÍCIOS 

 

6.3 – MATERIAL DE CONSUMO:  

 

6.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS:  

 

6.6 – ANEXOS: 

6.6.1 – Grade de Atividades 

6.6.2 – Cronograma de desembolso; 

6.6.3 – Plano de Aplicação; 

 

7 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

Nome da Entidade: ______________________________________________________________ 

Nome do Dirigente: ______________________________________________________________ 

Cargo: _________________________________________________________________________ 

 

Com isso , pede-se o DEFERIMENTO das Atividades /Projetos e Plano de Trabalho. 

 

 

São José do Rio Preto, __  de ___________      2.0  _____. 

 

( Nome do Dirigente ) 
Cargo 

 

8 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE 

 

São José do Rio Preto, __ de ____________de 2.0______ 

 

 
 
 

Maria Sílvia Lima Bastos Fernandes 
CRESS nº 16.577 

Secretária Municipal de Assistência Social 
 

 

  

  



 

 

 

ANEXO 6.6.1  

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

SERVIÇO XXXXXX 

 

DIMENSÕES ATIVIDADES 

ANO: XXXXX 
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 GRADE DE ATIVIDADES 

SERVIÇO XXXXXXX   

DIMENSÕES ATIVIDADES PERIODICIDADE HORÁRIO 

DIAS 

SEG TER QUA QUI SEX 
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CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO 2017

NOME DO SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
Vigência do Convênio: 01/12/2017 a 30/11/2018

Origem do recurso: MUNICIPAL

DESPESAS DEZEMBRO TOTAL

Pessoal R$

Encargos R$

Reajuste Salarial RS

13° salário R$

1/3 de férias RS

Rescisão RS

Serviços de Terceiros / Benefícios RS

Serviços de Terceiros RS

Materiai de Consumo RS

TOTAL R$ RS

São José do Rio Preto.
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DECRETO 17.723, ART. 19 
 
VIII – TERMO DE REFERÊNCIA 
 
SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 
 
 
A) Modalidade de instrumento jurídico adequado para a parceria 
 
Termo de colaboração – Art. 2º, IX – “termo de colaboração: instrumento por meio do qual são formalizadas 
as parcerias estabelecidas pela administração pública municipal com organizações da sociedade civil para a 
consecução de finalidades de interesse público e recíproco propostas pela administração pública que 
envolva a transferência de recursos financeiros”. 
 
B) Definição clara do objeto e metas quantitativas a serem atingidas 
 
Objeto: 
 
Oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes, que objetiva 
oferecer serviços realizados em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o 
trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.  
 
Meta: 
 
Atender até 540 crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente para adolescentes de 15 anos, 
respeitando a vivência dos ciclos etários, em quatro unidades, da seguinte forma:    
 

 Até 200 crianças e adolescentes na Unidade I - Jardim Planalto, localizado a Rua Amélia 

Ferreira Del Campo, nº 125, bairro Jardim Planalto.  Tem como referência o CRAS Santo 

Antonio; 

 

 Até 120 crianças e adolescentes na Unidade II - João Paulo II, localizado à Rua Rosa Generosa 

Pinheiro, nº 441, bairro João Paulo II. Tem como referência o CRAS João Paulo II;  

 
 

 Até 110 crianças e adolescentes na Unidade III - Vila Novaes, localizado à Avenida Philadelpho 

Gouvea Neto, nº 785 bairro Vila Novaes. Tem como referência o CRAS Centro;   

 

 Até 110 crianças e adolescentes na Unidade IV – Vitória Régia, localizada à Rua Hermelinda 

Vieira da Rocha, nº 77, bairro Vitória Régia. Tem como referência o CRAS Vila Toninho.   

 
 
 
C) Público Alvo 
 
Crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente para adolescentes de 15 anos, em especial os 
que se encontram em situação prioritária, definidas na Resolução CIT nº 01/2013: 
 Em situação de isolamento;  
 Trabalho infantil;  
  Vivência de violência e, ou negligência;  
  Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;  
  Em situação de acolhimento;  
  Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;  
  Egressos de medidas socioeducativas;  
 Situação de abuso e/ou exploração sexual;  
 Com medidas de proteção do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente);  
  Crianças e adolescentes em situação de rua;  
  Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.  
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D) Objetivos Geral e Específicos 
 
D) Geral: 
 
 
Ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com 
seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a 
fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social. 
 
 

D) OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

E) RESULTADOS 
ESPERADOS 

F) INDICADORES F) DADOS 

Complementar as ações 
da família e comunidade 

na proteção e 
desenvolvimento de 

crianças e adolescentes 
e no fortalecimento dos 

vínculos familiares e 
sociais. 

  
Contribuir para a 

prevenção da 
ocorrência de riscos 

sociais, seus 
agravamentos ou 

reincidência. 
 

Usuários atendidos 
Número de usuários 

atendidos 

Contribuir para a 
redução das 

ocorrências de 
situações de 

vulnerabilidade social 
 
 

Usuários em situação 
prioritária inseridos no 

Serviço 

Número de usuários em 
situação prioritária inseridos 

do Serviço 

Assegurar espaços de 
referência para o 
convívio grupal, 

comunitário e social e o 
desenvolvimento das 

relações de afetividade, 
solidariedade e respeito 

mútuo. 

Melhorias do vínculo 
das crianças e 

adolescentes com o 
Serviço. 

Crianças e adolescentes 
participando ativamente 

nas oficinas. 

Número de crianças e 
adolescentes participando 
ativamente nas oficinas. 

Criação de vínculos 
solidários entre os 

participantes. 

Crianças e adolescentes 
com melhorias nas 

relações de afetividade e 
diálogo entre si. 

Número de crianças e 
adolescentes que 

apresentaram dificuldades 
nas relações de afetividade e 

diálogo entre si. 

Número de crianças e 
adolescentes que 

apresentaram melhora no 
relacionamento. 

Número de crianças e 
adolescentes que 

apresentavam dificuldades 
nas relações de afetividade e 
diálogo entre si e solicitaram 

desligamento do Serviço. 

Possibilitar a ampliação 
do universo 

informacional, artístico e 
cultural das crianças e 

adolescentes, bem 
como estimular o 

desenvolvimento de 
potencialidades, 

habilidades, talentos e 
propiciar sua formação 

cidadã. 

Ampliação do 
conhecimento dos 

usuários, contribuindo 
para o desenvolvimento 

de atitude crítica, 
valorizando o saber, as 

vivências e o 
protagonismo social. 

Participação de crianças e 
adolescentes em 

atividades grupais de 
promoção da capacidade 

expressiva e artística. 

Número de crianças e 
adolescentes que 

participaram de atividades 
grupais de promoção da 
capacidade expressiva e 

artística. 
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Estimular a participação 
na vida pública do 

território e desenvolver 
competências para a 

compreensão crítica da 
realidade social e do 

mundo contemporâneo. 
 

Ampliação das 
oportunidades de 
aprendizagem do 
conhecimento do 

território, na construção 
de uma identidade com 
o lugar onde vivem, do 
sentimento de pertença 

a este lugar. 

Participação de crianças e 
adolescentes em 

atividades de 
reconhecimento do 

território. 

 
Número de crianças e 

adolescentes que 
participaram de atividades de 
reconhecimento do território. 

Desenvolvimento de 
competências para a 

compreensão crítica da 
realidade social e do 

mundo contemporâneo, 
contribuindo para que 

os jovens conheçam as 
instâncias de denúncia 
e recurso em casos de 

violação dos seus 
direitos. 

Participação de crianças e 
adolescentes em 

atividades reflexivas que 
abordem temas da 

realidade social e mundo 
contemporâneo. 

 
 

Número de crianças e 
adolescentes que 

participaram de atividades 
reflexivas. 

Contribuir para a 
inserção, reinserção e 
permanência do jovem 

no sistema educacional. 

Efetividade na 
permanência e 
participação de crianças 
e adolescentes na 
escola. 

Crianças e adolescentes 
matriculados no ensino 

regular. 

Número de crianças e 
adolescentes matriculados no 

ensino regular. 

Acompanhar as famílias 
das crianças e 

adolescentes inseridos 
neste Serviço, em 

articulação com o CRAS 
(Centro de Referência 
de Assistência Social). 

Complementar as ações 
de acompanhamento 

realizado pelo CRAS e 
possibilitar a ampliação 
do acesso aos direitos 

socioassistenciais. 
 
 

Encaminhamento das 
famílias para 

cadastramento no CRAS. 

Número de famílias 
encaminhadas para 

cadastramento no CRAS. 

Encaminhamento das 
famílias para as demais 

políticas públicas. 

Número de famílias 
encaminhadas para acesso as 

demais políticas públicas. 

Realização de visitas 
domiciliares. 

 

Número de visitas domiciliares 
realizadas. 

Reuniões de Equipe 
voltadas para supervisão, 
orientação e discussão de 

caso 
 

Número de reuniões de 
Equipe voltadas para 

supervisão, orientação e 
discussão de caso 

 

Reunião com a equipe 
técnica do CRAS 

Número de reuniões com a 
equipe técnica do CRAS 

Realização de grupos de 
família. 

 

Número de grupos de família 
realizados. 

Oportunizar o acesso às 
informações sobre 

Direitos e sobre 
participação cidadã, 

estimulando o 
desenvolvimento do 
protagonismo dos 

usuários. 

Desenvolvimento de 
ações que contemplem 
informações acerca de 

direitos e deveres 

Número de ações 
informativas sobre direitos 

e deveres  

Número de ações informativas 
sobre direitos e deveres 

% de adolescentes e 
jovens que participaram de 
ações informativas sobre 

direitos e deveres 

Número de jovens e 
adolescentes que participam 
de ações informativas sobre 

direitos e deveres 

 
G) Prazo para a execução da atividade 
 
Vigência: 01/12/2017 a 30/11/2018 -  12 meses. 
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H) Forma e periodicidade da liberação dos recursos 
 
Por meio de planilha de previsão entregue mensalmente. 
 
 
I) Critérios objetivos de seleção e julgamento das propostas 
 
As propostas serão avaliadas a partir dos documentos apresentados.  
Nos planos de trabalhos serão analisados os seguintes itens: 
- Consonância entre os objetivos, metas e resultados; 
- Metodologia apresentada coerente com os objetivos do serviço; 
- Indicadores para acompanhamento e avaliação das ações executadas; 
- Adequação da proposta com os objetivos específicos e com valor de referência; 
- Custos: detalhamento de todas as despesas para operacionalização do serviço; 
- Propostas que atendem a legislação e normativas referentes à Política Nacional de Assistência Social; 
- Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, referente ao serviço proposto no edital;  
- Tempo de atuação no Serviço; 
 
 
J) Metodologia de pontuação e, se for o caso, o peso atribuído a cada um dos critérios 
estabelecidos. 
 

Itens Critérios Peso Pontuação 
 

Nota 
Máxima 

A Consonância entre os objetivos, metas e resultados.  1 0, 1 ou 2 2 

B Metodologia coerente com os objetivos do serviço. 2 0, 1 ou 2 4 

C 
 

Indicadores para acompanhamento e avaliação. 1 
 

0, 1 ou 2 2 

D Adequação da proposta com os objetivos específicos 
e com valor de referência. 

2 0, 1 ou 2 4 

E Custos: detalhamento de todas as despesas para 
operacionalização do serviço através de planilha 
orçamentária.  

2 0, 1 ou 2 4 

F Propostas que atendem a legislação e normativas 
referentes à Política Nacional de Assistência Social, 
Sistema Único de Assistência Social, Lei Orgânica de 
Assistência Social e Norma Operacional Básica – 
NOBSUAS com suas alterações, Norma Operacional 
Básica – NOBSUAS/RH, Tipificação Nacional dos 
Serviços Socioassistenciais, Orientações Técnicas do 
MDS referentes os serviços de Proteção Social 
Básica e Especial, Sistema de Monitoramento e 
Avaliação de São José do Rio Preto, e demais 
normativas pertinentes.  

2 0, 1 ou 2 4 

H Capacidade material e humana apresentada pela 
Entidade, referente ao serviço proposto no edital. 

1 0, 1 ou 2 2 

I Tempo de atuação no Serviço 2 0, 1 ou 2 4 

 TOTAL ------------- 26 

 
 
5.2.1. Para cada critério ( de “A” a “I”), será atribuída uma pontuação e um peso. A pontuação de cada 
critério varia de 0 a 2, com peso atribuído a cada critério, sendo: 0 = Insatisfatório; 1= Satisfatório; 2= 
Plenamente Satisfatório. 
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5.2.2. Após obtenção da pontuação total de cada proposta, será elaborado ranking das organizações 
classificadas, por ordem decrescente de pontuação. 
 
5.2.3. As organizações que atingirem a nota final inferior a 50 % estarão desclassificadas. 
 
5.2.4. Os Planos de Trabalho apresentados poderão ser selecionados ou não, em decorrência da avaliação 
efetuada pela comissão de seleção.  
 
 
 
K) critérios de desempate  
Em caso de empate, serão classificadas aquelas que obtiverem maior pontuação dos critérios de avaliação 
seguindo a seguinte ordem: 

I- Adequação da proposta com os objetivos específicos e com valor de referência (D); 
II- Custos: detalhamento de todas as despesas para operacionalização do serviço através de planilha 

orçamentária (E); 
III-  Tempo de atuação no Serviço (I); 
IV-  Metodologia coerente com os objetivos do serviço (B); 
V-  Propostas que atendem a legislação e normativas referentes à Política Nacional de Assistência 

Social, Sistema Único de Assistência Social, Lei Orgânica de Assistência Social e Norma 
Operacional Básica – NOBSUAS com suas alterações, Norma Operacional Básica – 
NOBSUAS/RH, Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, Orientações Técnicas do 
MDS referentes os serviços de Proteção Social Básica e Especial, Sistema de Monitoramento e 
Avaliação de São José do Rio Preto, e demais normativas pertinentes (F); 

VI-       Consonância entre os objetivos, metas e resultados (A); 
VII- Indicadores para acompanhamento e avaliação (C); 
VIII- Capacidade material e humana apresentada pela Entidade, referente ao serviço proposto no 

edital (H). 
 
 
 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: 
 
L) Funcionamento 
 
De segunda a sexta das 7h30 às 17 horas. 
 
M) Forma de Acesso ao Serviço 
 
Encaminhados pelo Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF), pelo Serviço de Proteção 
e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), rede municipal e estadual de ensino, órgãos 
do sistema de garantia de direitos e demanda espontânea. 
 
N) Espaço físico necessário para a Execução do Serviço  
 
O Serviço será executado em prédio cedido pelo Município. 
Unidade I - Jardim Planalto 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Sala para secretaria 

01 Sala para coordenação geral 

01 Sala para coordenação técnica 

01 Sala para descanso dos educadores 

02 Almoxarifados 

05 Salas para atividades 

01 Sala de informática 

01 Sala vídeo e brinquedoteca 

01 Refeitório 

01  Cozinha 

02 Despensas 

02 Banheiros para educadores 

06 Banheiros 

01 Banheiro para deficientes 
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01 Campo de futebol 

 
Unidade II - João Paulo II 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Sala para Coordenação Técnica 

01 Sala para secretaria 

03 Salas para atividades 

01 Sala de informática 

01 Cozinha 

01 Despensa 

01  Almoxarifado 

01 Banheiro para deficientes 

01 Banheiro para educadores (masculino e feminino) 

04  Banheiros 

 
Unidade III - Vila Novaes 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Sala para secretaria 

01 Sala para Coordenação Técnica 

03  Salas para atividades 

01 Refeitório 

01 Cozinha 

02 Despensas 

04 Banheiros 

01 Banheiro para educadores (masculino e feminino) 

01  Banheiro para deficientes 

01 Campo de futebol 

01 Almoxarifado 

01 Área de serviço 

 
 
  Unidade IV - Vitória Régia: 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 

01 Sala para secretaria 

01 Sala para Coordenação Técnica  

03 Salas para atividades  

01 Sala de informática 

01 Refeitório 

01 Cozinha 

01 Despensa 

04 Banheiros 

01  Banheiro para educadores (masculino e feminino) 

01 Banheiro para deficientes 

01 Quadra descoberta 

01 Almoxarifado 

 
 
 
 
O) Trabalho Social Essencial 
 
Acolhida; orientação e encaminhamentos; grupos de convívio e fortalecimento de vínculos; informação, 
comunicação e defesa de direitos; fortalecimento da função protetiva da família; mobilização e 
fortalecimento de redes sociais de apoio; informação; banco de dados de usuários e organizações; 
elaboração de relatórios e/ou prontuários; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; mobilização 
para a cidadania; grupos de família; acompanhamento familiar. 
Os eixos elencados para orientar e organizar o Serviço, segundo o manual do MDSA Perguntas Frequentes 
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos de 23 de março de 2015, serão: 
1 - Convivência social – As ações e atividades inspiradas nesse eixo devem estimular o convívio social e 
familiar, aspectos relacionados ao sentimento de pertença, à formação da identidade, à construção de 
processos de sociabilidade, aos laços sociais, às relações de cidadania etc. São sete os subeixos 



7 
 
relacionados ao eixo convivência social, denominados capacidades sociais: capacidade de demonstrar 
emoção e ter autocontrole; capacidade de demonstrar cortesia; capacidade de comunicar-se; capacidade 
de desenvolver novas relações sociais; capacidade de encontrar soluções para os conflitos do grupo; 
capacidade de realizar tarefas em grupo; capacidade de promover e participar da convivência social em 
família, grupos e território.  
2 - Direito de ser - o eixo “direito de ser” estimula o exercício da infância e da adolescência, de forma que 
as atividades do SCFV devem promover experiências que potencializem a vivência desses ciclos etários em 
toda a sua pluralidade. Tem como subeixos: direito a aprender e experimentar; direito de brincar; direito de 
ser protagonista; direito de adolescer; direito de ter direitos e deveres; direito de pertencer; direito de ser 
diverso; direito à comunicação.  
3 - Participação - tem como foco estimular, mediante a oferta de atividades planejadas, a participação dos 
usuários nas diversas esferas da vida pública, a começar pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos, passando pela família, comunidade e escola, tendo em mente o seu desenvolvimento como 
sujeito de direitos e deveres. O eixo “participação” tem com subeixos: participação no serviço; partic ipação 
no território; participação como cidadão.  
 
 
P) Previsão de Receitas e Despesas:  

 
P.1 - Receitas: 

 
Valor global de até R$ 1.644.800,00, sendo: 
 
Ano de 2017:  
R$ 121.000,00 - Recurso Municipal 

 
Ano de 2018:  
R$ 1.415.800,00 - Recurso Municipal 
R$    108.000,00 - Recurso Estadual   
 
 
 
P.2 - Despesas: 

 
P.2.1 - Equipe de Referência 

Para desenvolvimento do serviço será necessária a seguinte equipe de referência: 

 

Quant. Funções Jornada  de  
Trabalho 
Semanal 

Custo 
Unitário 
 Bruto 

Vínculo 
 Empregatício 

Fonte de 
Financiamento 

01 Coordenador 
(Assistente Social) 

40 hs R$  CLT 1 

04  Psicólogos  40 hs R$  CLT 1 

04 Assistentes Administrativos 40 hs R$  CLT 1 

17 Educadores Sociais 40 hs R$  CLT 1 

04 Cozinheiras 40 hs R$  CLT 1 

05 Auxiliares de cozinha 40 hs R$  CLT 1 

05 Auxiliares de limpeza 40 hs R$  CLT 1 

Total = 40      

 
 

*Fonte de Financiamento:  
1 - com recurso Municipal;  
2 - com recurso Estadual;  
3 - com recurso próprio;  
4 – outros:  
5 – com recurso Federal. 

 
 

P.2.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS / BENEFÍCIOS 
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 Pagamento de ticket alimentação; 

 Pagamento de vale transporte 
  
P.2.3. MATERIAL DE CONSUMO  
 

P.2.3.1 – Material de expediente/escritório 

 Despesas com os materiais utilizados diretamente com os trabalhos administrativos, tais como: agenda, 

almofada para carimbos, apontador de lápis, bandeja para papeis, bloco para rascunho, bobina de papel 

para calculadora, borracha, cadernos, caneta, carimbos em geral, classificador, clipe, cola, colchete, 

corretivo, envelopes, espátula, estêncil, estilete, extrator de grampos, fita adesiva, giz, goma elástica, 

grafite, grampeador, grampos, impressos e formulários em geral, intercalador para fichário, lacre, lápis, 

lapiseira, limpa tipos, livros ata e de ponto e de protocolo, cartão para registro de ponto, papéis, pastas em 

geral, percevejo, perfurador, pinça, placas de acrílico, plásticos, registrador, régua, tesoura, tintas, toner, 

transparências, caneta para retroprojetor, caneta marca texto.  

 

P.2.3.2 – Material Pedagógico 

Despesas com jogos didáticos (tabuleiro de xadrez, dama, uno e outros), sulfite A4, A3 e ofício (branco, 

ecológico e colorido), caneta hidrocor, caneta marca texto, caneta para retroprojetor, caderno, cola, cola 

colorida, cola vitral, lápis de cor, guache, pincel, tesoura sem ponta, tesoura de picotar, tesoura, papel 

pardo, barbante, giz branco e colorido, giz de cera, cartolina, papel flipchart, papel laminado, papel 

dobradura, papel fantasia, papel vegetal, papel de seda, papel crepom, papel cartão, papel celofane, papel 

contact, papel ondulado, papel color set, papel ondulado, papel verniz, papel celofane, bexiga, TNT, EVA, 

bola de EVA, furador para EVA, telas para pintura, isopor, cola gliter, lantejoula, fita cetim, gliter, fitilho, 

algodão, argila, anilina, linha carretel, materiais diversos, chapéu de palha, brinquedos pedagógicos, colar 

havaiano, fantoches, serpentina, confete, máscara de plástico, máscaras de papel, látex, elásticos e 

espelho. 

  

 

P.2.3.3- Material para as oficinas 

Despesas com tecidos em geral, bijuterias ecológicas, chinelo, pedraria, bordado, tecido para confecção de 

guardanapos, guardanapos de papel para strapbook, tesouras, viez, passa fita, fitas de cetim, papel pardo, 

linhas em geral, agulhas, pincéis, cola, cola de isopor, cola de E.V.A., telas para pinturas, barbantes, 

lantejoulas, missangas, pedras para artesanato em geral, olhinhos, espelhos, botões, linhas, agulhas, 

feltros, revistas de artes, material para reparo de instrumentos musicais (pele, couro, baquetas, cordas), 

tinta látex, tinta a base de solvente, tinta para tecido, água raz, massa corrida, TNT, artigos em maderite, 

tinta acrílica, pincel, isopor, verniz, tinta spray, tinta vitral, pistolas para cola quente, bastão de cola quente, 

ataduras engessadas, verniz, espumas, argila. 

 

 

P.2.3.4 – Material de limpeza e produção de higienização 

 Despesas com materiais destinados a higienização de ambientes de trabalho, tais como: álcool etílico, 

anticorrosivo, água sanitária, balde plástico, bomba para inseticida, capacho, cera, cesta para lixo, creme 

dental, desinfetante, detergente, escova de dente, escova para roupas, espanador, esponja, flanela, 

inseticida, lustra-móveis, mangueira, naftalina, pá para lixo, palha de aço, panos para limpeza de utensílios, 

porta-sabão, removedor, rodo, sabão em barra e pó, sabonete, saco para lixo, saponáceo, soda cáustica, 

toalha de papel, vassoura (nylon, capim, piaçava, pelo e sanitária), cloro, água rás, iscas para baratas e 

ratos, estopa, papel higiênico, refil para rodo, sabonete líquido, multiuso, bota de borracha, luva de 

borracha, papel toalha para cozinha, pente fino, shampoo, condicionador, hastes flexíveis com pontas de 

algodão, absorventes, gazes, algodão, curativos, esparadrapos, termômetro, antissépticos, lixeiras, toucas, 

prendedor de roupas. 



9 
 

 

 

P.2.3.5 – Material de cama, mesa e banho 

 Despesas com materiais utilizados tais como: colchonetes, guardanapos, aventais, toalhas de mesa, 

toalhas de rosto e banho. 

 

P.2.3.6 – Material de copa e cozinha 

Despesas com materiais utilizados em cozinhas, tais como: abridor de garrafa e lata, açucareiros, saleiros, 

artigos de vidro e plástico, bandejas, coadores, colheres, copos, ebulidores, facas, farinheiras, fósforos, 

frigideiras, garfos, garrafas térmicas, paliteiros, panelas, gás engarrafado, panos de cozinha, papel alumínio, 

prato, papel manteiga, filme plástico, pratos, travessas, panelas, assadeiras, recipientes para água, 

suportes de copos para cafezinho e água, tigelas, velas, xícaras, porta mantimentos, escorredor de pratos, 

porta detergente, porta sabonete líquido, escumadeiras, conchas, porta talheres com tampa, vasilhas 

plásticas. 

 

P.2.3.7 - Abastecimento de gás de cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), 
botijão ou cilindro de 45 kg (P45).  

 

 

P.2.3.8 - Material Educativo e Esportivo 

Despesas com materiais utilizados nas atividades educativas e esportivas tais como: apitos, bolas em geral 

(bola de futebol de salão, bola de futebol de campo, bola de vôlei, bola de basquete, bola de rugby, bola de 

ping pong, bola de borracha), brinquedos educativos, calções, camisas de malha, chuteiras, cordas, 

esteiras, joelheiras, luvas, materiais pedagógicos, meias, raquetes, redes para prática de esportes, tênis e 

sapatilhas, tornozeleiras, cones, cordas, bambolês, bombas de ar para bolas, collant (balé), meia calça, 

cesta de basquete portátil. 

 

 

P.2.3.9 – Material para processamento de dados 

Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de 

dados, tais como: cartuchos de tinta, CD-ROM virgem, DVD virgem e regravável, etiqueta para impressora, 

fita para impressora, cartuchos para impressoras jato de tinta, formulário contínuo, mouse PAD peças e 

acessórios para computadores e periféricos, toner para impressora lazer, cartões magnéticos, 

estabilizadores, teclados, mouses.  

 

P.2.3.10 – Materias para manutenção de bens imóveis  

 Despesas com: Amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, telas, alambrados, areia, basculante, 

boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cola, cadeados, condutores 

de fios, conexões, postes, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, 

isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, 

massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes, 

sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta, torneira, trincha, 

tubo de concreto, concreto, válvulas, verniz, vidro, cadeados, chaves em geral, cabos, cilindros para 

máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, magueira para fogão margaridas, peças de 

reposição de aparelhos e máquinas em geral, materiais de reposição para instrumentos musicais, alicate, 

broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, enxada, espatulas, ferro de solda, foice, lamina 

de serra, lima, machado, martelo, pá, picareta, ponteira, prumo, serrote, tesoura de podar, trena, azulejos, 

ceramicas, piso frio, pastilhas de vidro, pastilhas de ceramica, pastilhas de metal e outros metais, rejunte, 

argamassa, massa corrida, massa plastica, tinta para parede, massa para grafiato e grafine, lixas de 
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diversas gramaturas, pinceis para pintura, rolo para pintura, espatulas, cadeados, rastelos, enxadas, foice, 

pá, tesoura de podas, serrote, trena. 

 

P.2.3.11 – Material Elétrico e Eletronico 

 Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e 

equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves 

de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, 

eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, 

interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, 

receptáculos, resistência, starts, suportes, tomada de corrente, adaptadores de interruptores, carregadores 

de pilhas e baterias.  

 

P.2.3.12 – Material para vídeo e foto 

Despesas com materiais de consumo em filmagem e revelação de fotos, tais como: álbuns para retratos, 

artigos para gravação em filmes virgens, fitas virgens para vídeos, lâmpadas especiais. 

 

P.2.3.13  – Material para manutenção de veículos 

Despesas com materiais para aplicação e manutenção de veículos, tais como:água destilada, 

amortecedores, baterias, borrachas, buzina, cabos de acelerador, cabos de embreagem, câmara de ar, 

carburador completo, cifa, colar de embreagem, condensador e platinado, correias, disco de embreagem, 

ignição, junta homocinética, lâmpadas e lanternas para veículos, lonas e pastilhas de freio, mangueiras, 

material utilizado em lanternagem e pintura, motor de reposição, para-brisa, para-choque, platô, pneus, 

reparos, retentores, retrovisores, rolamentos, tapetes, válvula da marcha - lenta e termostática, velas, 

conserto de pneus (furo) combustíveis, aditivos, graxas, óleo e fluidos em geral.  

 

P.2.3.14  – Combustiveis e lubrificantes automotivos 

Despesas com combustíveis para motores a combustão interna de veículos rodoviários, óleos lubrificantes 

destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos, de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas 

para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para 

transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para carter, óleo para freio hidráulico. 

 

 

P.2.4  – SERVIÇOS DE TERCEIROS   

 
- Abastecimento de gás de cozinha: botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou 
cilindro de 45 kg (P45);  
 
- Contratação de serviço de terceiros para manutenção de bens móveis, imóveis e eletrodomésticos em 
gerais, tais como: pedreiro, carpinteiro, serralheiro, pintor, eletricista, encanador e demais profissionais para 
a execução de  reparos em geral; 
 
- Pagamento de confecção de material para comunicação visual, serviços de áudio, vídeo, foto, faixas, 
banners, folders, impressos e formulários em geral e confecção de crachá; 
 
- Pagamento de despesas com serviços de reparos, consertos e revisões e adaptações nos bens móveis e 
equipamentos em geral; 
   
- Pagamento de serviços de cópias xerográficas; 
 
- Pagamento de serviços técnicos profissionais: honorários contábeis; 
 
- Pagamento de confecção de camisetas; 
 
- Recarga de extintores e cartuchos de impressora; 
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- Pagamento de serviço de dedetização; 
 
- Pagamento de locação de meios de transporte para realização de passeios com os usuários;  
 
- Pagamento de serviços de reparos, consertos e revisões de veículos tais como: estofamento, alinhamento, 
balanceamento, funilaria, instalação elétrica, lanternagem, mecânica, pintura, troca de filtros em gerais; 
 
- Pagamento de serviços de capina e jardinagem; 
 
- Pagamento de serviços, atualização e adaptação de softwares, suporte técnico, manutenção, revisão e 
correção de problemas operacionais e manutenção de software; 
 
Pagamento de exames médicos para fins de  admissão e demissão de funcionários.  
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PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO I – OFICIO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

 

À  

Secretária Municipal de Assistência Social  

Sra. Maria Silvia Lima Bastos Fernandes  

 

 

A (organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº (número do CNPJ) por seu 

dirigente (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), em atendimento ao 

Edital de Chamamento n.º     /2017, vem apresentar proposta para a execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica para participação no 

processo de Chamamento Público para celebração do Termo de Colaboração no período de 01 

de dezembro de 2017 à 30 de novembro de 2018, com recurso municipal e estadual.  

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
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PAPEL TIMBRADO 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE QUE A OSC ATENDE OS 

REQUISITOS 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 

nº____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., me responsabilizo civil e 

criminalmente pela veracidade e legitimidade das informações abaixo e documentos 

apresentados durante o processo de seleção. 

Declaro, ainda, sob as penas da Lei: 

a) ser regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e 

alterações, e quando tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada 

emitida por junta comercial; 

b) possuir tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ 

nos termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e 

alterações; 

c) possuir experiência prévia, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza 

semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal 

nº13.019/2014 e alterações; 

d) possuir instalações e outras condições materiais, inclusive quanto à salubridade e 

segurança, quando necessárias para realização do objeto e capacidade técnica e 

operacional para o desenvolvimento da atividade ou projeto, nos termos da alínea 

“c” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº13.019/2014 e alterações, ou previsão de 

contratar ou adquirir com recursos da parceria. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 



 

 

 

 

 

3 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO III – DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________________ e do CPF nº____________________, 

na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da sociedade civil), inscrita no CNPJ 

sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da lei, e para fins do Edital de 

Chamamento n.º ___/2017 para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos - Proteção Social Básica, com recurso municipal e estadual, que a organização da 

sociedade civil: 

 possui instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

 pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

OU 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem 

como pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A 

presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
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PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DO ART. 33 DO DECRETO Nº 17.708 de 2017, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade civil 

– OSC), nos termos dos art. 33, §1ª, incisos V e IX do Decreto nº 17.708 de 2017, que: 

 Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública Municipal; ou 

(b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”.  

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela 

OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como 

dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 

Nome do dirigente e 

cargo que ocupa na OSC 

 

 

Carteira de identidade, órgão 

expedidor e CPF 

 

Endereço residencial, 

telefone e e-mail 

   

   

   

   

   

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente)  
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PAPEL TIMBRADO 

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

ANEXO V – DECLARAÇÃO SOBRE CONTRATAÇÃO OU REMUNERAÇÃO DE 

SERVIDOR OU EMPREGADO PÚBLICO. 

 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da (identificação da organização da sociedade civil – 

OSC), nos termos dos art. 165, inciso XIX da Instrução nº 02/2016 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, que a organização da sociedade civil, não contratará ou remunerará a 

qualquer título, pela OSC, com os recursos da parceria, oriunda do Chamamento Publico n.º 

___/2017, de servidor ou empregado público, inclusive àqueles que exerçam cargo em 

comissão ou função de confiança de órgão ou entidade da administração 

pública Municipal celebrante, bem como seus respectivos cônjuges, companheiro ou parentes, 

até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade. 

 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
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PAPEL TIMBRADO 

DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO SOBRE REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE PODER 

OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas 

da lei, e para fins do Chamamento Público n.º       /2017 para a execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica, com recurso municipal 

e estadual, que não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) 

membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da 

administração pública Municipal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração 

pública Municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 

específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela 

prática de crimes contra a administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes 

eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, e de crimes de lavagem ou 

ocultação de bens, direitos e valores.  

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente)   
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PAPEL TIMBRADO  

 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

 

ANEXO VII – DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DA OSC 

 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas 

da lei, e para fins do Edital de Chamamento n.º   /2017 para a execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica, com recurso municipal 

e estadual, que a organização da sociedade civil:  

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

que não tenham sido sanadas e/ou quitados os débitos, reconsiderada ou revista a 

decisão de rejeição, ou ainda a referida decisão esteja pendente de recurso com efeito 

suspensivo;  

b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas de "a" a "d" o 

inciso V, do artigo 39, da Lei Federal nº 13.019/2014, nem está em cumprimento de 

penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias;  

c) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 

últimos 8 (oito) anos.  

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 

 

PAPEL TIMBRADO  
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NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO VIII - DECLARAÇÃO SOBRE CONTAS DOS DIRIGENTES DA OSC 

 

Eu, (nome completo do dirigente da organização da sociedade civil), abaixo assinado, 

brasileiro/a, portador/a do RG nº_________ __________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO, sob as penas da 

lei, e para fins do Chamamento Publico n.º   /2017 para a execução do Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos - Proteção Social Básica, com recurso municipal e 

estadual, que a organização da sociedade civil não tem entre seus dirigentes pessoas:  

 

a) 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;  

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal no 8.429/1992. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 
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PAPEL TIMBRADO 

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

ANEXO IX – DADOS BANCÁRIOS 

 

OBS: Este anexo será apresentado no momento da celebração do Termo de Colaboração e deverá ser 

apresentado uma  contas diferentes  para cada recurso. 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., informo que os repasses das 

verbas públicas referentes a o Termo de Colaboração decorrente do Edital de Chamamento 

n.º   /2017 para a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 

Proteção Social Básica, com recurso municipal e estadual, deverá ser depositado na conta 

bancária abaixo descrita:  

 

Nome do Banco (instituição financeira pública): __________________  

Agência: _________________________  

Conta Corrente: ___________________  

 

Outrossim, DECLARO, sob as penas da lei, que a movimentação bancária das despesas do 

Termo de Colaboração, será realizada na referida conta. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017. 

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 



 

 

 

 

 

 

Processo Administrativo nº 003/2017  

 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, OBJETIVANDO A TRANSFERÊNCIA DE 
RECURSOS FINANCEIROS DESTINADOS A AUXILIAR A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONVIVÊNCIA EFORTALECIMENTO DE VINCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 
DE 06 A 14 ANOS, EXCEPCIONALMENTE PARA ADOLESCENTES DE 15 ANOS, PROTEÇÃO 
SOCIAL BÁSICA, COM RECURSO MUNICIPAL  E ESTADUAL. 
 

DA IDENTIFICAÇÃO 

 

Pelo presente Termo de Colaboração, de um lado, o MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, 

pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o n.º 46.588.950/0001-80, com 

sede na Av. Alberto Andaló, n.º 3030, Centro, representado pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, com sede na Rua João Teixeira, nº 260, Bairro Santa Cruz, doravante 

denominada simplesmente SECRETARIA, representada neste ato por 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portadora da cédula de identidade XXXXXXXXXX, e inscrita no 

CPF/MF sob o nº XXXXXXXX, autorizada pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 

17.703 de 03 de fevereiro de 2017, em razão da competência de delegação atribuída pelo Decreto 

Municipal n.º 17.708/2017 e suas alterações, e de outro a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

doravante denominada simplesmente ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ sob n.º XXXXXXXXXX com matriz na 

XXXXXXXXXXX, nº  XXXX,  BAIRRO XXXXXXX, em São José do Rio Preto, representado neste 

ato por seu(s) dirigente, o Sr. XXXXXXXXXXX, RG XXXXXXXX, CPF XXXXXXX, celebrado com 

fundamento na Lei Federal n.º 13.019/14, e suas alterações e da Lei Orgânica da Assistência 

Social n.º 8.742/93 alterada pela Lei n.º 12.435/2011, na Lei Federal nº 12.594/2012, da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias nº 12.581 de 22 de dezembro de 2016, do Decreto Municipal n.º 

17.708/2017, e suas alterações e do Edital de Chamamento Publico n.º 002/2017 publicado no 

Diário Oficial do Município em xx/xx/xxxx, cuja execução de serviço será em consonância com a 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS 109/09), bem como as 

demais normas jurídicas pertinentes.   

 

 

DO OBJETO PACTUADO 

CLÁUSULA PRIMEIRA - Será executada pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, durante 

toda a vigência da parceria as ações previstas no Plano de Trabalho, ao qual está integralmente 

vinculado, em parceria com o município, em regime de mutua cooperação, para a consecução de 

interesse público e recíproco, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para 

crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente para adolescentes de 15 anos no 

âmbito da Rede de Proteção Social Básica - Sistema Único da Assistência Social do Município, 

que foi devidamente analisado e contemplado no Processo Administrativo nº 003/2017 do 

Chamamento Publico nº 002/2017, vinculando-se integralmente aos termos do mesmo, conforme 

abaixo descritos: 

1.1 - O presente termo de colaboração tem por tem por objeto a consecução de finalidade de 

interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/2017 

 



 

 

sociedade civil (OSC), destinados à execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 14 anos, excepcionalmente para adolescentes de 

15 anos, objetivando a oferta de ações realizadas em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, a 

fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco 

social.  

§1º O Plano de Trabalho referido no caput é parte integrante e indissociável do presente Termo de 

Colaboração.  

§2º Para a execução das ações, deverão ser obrigatoriamente observadas à descrição dos 

serviços constantes no Art. 17 e inciso VIII do Art. 19, do Decreto Municipal n.º 17.708/2017 e 

suas alterações.  

§3º Para a execução das ações, o Município poderá ainda ceder bens móveis adquiridos com 

recursos próprios ou federais oriundos de emendas parlamentares, os quais ficarão na posse da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, pelo prazo de vigência do ajuste, incluindo as eventuais 

prorrogações. A Organização ficará responsável pela guarda, manutenção e conservação dos 

referidos bens, responsabilizando-se pela sua devolução oportuna em perfeitas condições, 

ressalvada os desgastes e depreciações normais decorrente do uso. 

§4º As cessões dos móveis serão formalizadas através de termo próprio no qual se estabelecerão 

outras eventuais condições quanto ao uso dos bens cedidos, passando, o referido termo, a 

integrar o ajuste. 

§5º  Outras cessões de bens que porventura vierem a ocorrer durante a execução do Termo de 

Colaboração serão formalizadas por novos termos conforme estabelecido no parágrafo anterior, 

que passarão a integrar o ajuste, mediante anexação de lista que contenha descrição dos bens, 

seus quantitativos, número de patrimônio e origem dos recursos de aquisição.  

 

 

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – Para a execução do objeto pactuado na Cláusula Primeira, a 

SECRETARIA e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL terão as seguintes obrigações: 

2.1. São obrigações da SECRETARIA:  

2.1.1. monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria e dos atendimentos realizados pela 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, nos termos do item 11 do Edital n.º 002/2017, inclusive 

com a realização de visitas in loco;  

2.1.2. realizar sempre que possível pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de 

trabalho e utilizar os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do 

cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e 

atividades definidas, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência. 

2.1.3. emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação das ações objeto do presente Termo 

de Colaboração, submetendo-o à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, nos termos 

do art. 59 da Lei Federal n.º 13.019/2014, que o homologará, independentemente da 

obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela organização da sociedade 

civil.  

2.1.4. através do gestor contratual:  

2.1.4.1. acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;  



 

 

2.1.4.2. informar à SECRETARIA a existência de fatos que possam comprometer as atividades ou 

metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;  

2.1.4.3. emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em 

consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 

da Lei Federal 13.019/2014 e a cláusula antecedente;  

2.1.4.4. disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação.  

2.1.4.5. reter as parcelas subsequentes, quando houver evidências de irregularidade na aplicação 

de parcela anteriormente recebida, quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos 

recursos ou o inadimplemento da organização da sociedade civil em relação às obrigações deste 

Termo de Colaboração ou em caso de a organização da sociedade civil deixar de adotar, sem 

justificativa suficiente, as medidas saneadoras apontadas pelo Município ou pelos órgãos de 

controle interno e externo, até a efetiva regularização;  

2.1.5. em caso de retenção das parcelas subsequentes, a SECRETARIA cientificará a 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL para, querendo, apresentar justificativa que entender 

necessária no prazo de 10 (dez) dias; 

2.1.6. em caso de apresentação de justificativa pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, a 

SECRETARIA analisará os argumentos trazidos, decidindo sobre a retomada ou não dos 

repasses, bem como quanto ao pagamento ou não das parcelas retidas, que só poderão ser 

liberadas em caso de manutenção do atendimento;  

2.1.7. em caso de descumprimento das notificações e prazos apontados para saneamento de 

irregularidades ou impropriedades da prestação de contas e da execução do objeto, serão 

tomadas as providências previstas na cláusula décima primeira do Termo de Colaboração, com a 

imposição das penalidades. 

2.1.8. deverá manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 

respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo encerramento, e os 

meios de representação sobre a aplicação irregular dos recursos envolvidos na parceria oriunda 

do presente Termo de Colaboração. 

2.1.9. assegurar a continuidade na prestação de serviços gratuitos aos seguimentos da população 

atendida, conforme o previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação ou da ocorrência de 

fato relevante que envolva a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

2.1.10. orientar, verbalmente, por escrito e por outros meios a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL quanto aos procedimentos técnicos e operacionais, em consonância com as diretrizes, de 

ações contidas na legislação social, nos planos e programas federais, estaduais e municipais de 

proteção social especial a criança e ao  adolescente.  

 

2.2. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se a:  

2.2.1. Com relação à execução técnica do objeto e suas peculiaridades:  

a)  executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com as 

diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas e específicas para cada serviço, 

nos termos do Plano de Trabalho devidamente aprovado pela comissão de seleção; 

 b) desenvolver as ações seguindo as diretrizes do órgão gestor, qual seja, a SECRETARIA, 

submetendo-se à gestão pública operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às metas 

referenciadas pela SECRETARIA; 



 

 

c)  prestar a SECRETARIA, todas as informações e esclarecimentos necessários durante o 

processo de monitoramento e avaliação do atendimento ao objeto do presente;  

d) promover, no prazo a ser estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 

apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional;  

e) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão operacional e 

capacitações;  

f)  participar de reuniões dos Conselhos Municipais relacionados à sua área de atuação, fóruns e 

grupos de trabalho; 

g)  manter atualizados os registros e prontuários de atendimento; 

h) apresentar a SECRETARIA, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios 

mensal e anual dos serviços executados;  

i) comunicar por escrito e imediatamente à SECRETARIA, todo fato relevante, bem como 

eventuais alterações estatutárias e constituição da diretoria;  

j) manter, durante toda a vigência da parceria, as condições iniciais de autorização, em especial a 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social e demais Conselhos pertinentes à área de 

atuação, bem como sua regularidade fiscal;  

k) comunicar por escrito, com prazo de no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, eventuais 

pretensões de alteração na execução do objeto, grupos, forma de execução ou intenção de 

denúncia da parceria; 

l) dispor seus esforços para trabalhar em rede de acordo com os objetivo da SECRETARIA e com 

os eixos direcionados do SUAS - Sistema Único de Assistência Social, informando a 

SECRETARIA quaisquer inadequações percebidas durante a operação da parceria; 

m) preservar e prestar contas dos equipamentos adquiridos com recurso da parceria e ou cedidos, 

que estarão sob sua responsabilidade; 

n) destacar a participação do Município e da SECRETARIA, em toda e qualquer ação promocional 

divulgada nos meios de comunicação, mediante prévia aprovação da Secretaria Municipal de 

Comunicação Social; 

o) observar as instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, além dos dispositivos 

legais e estatutários em vigor, especialmente aqueles concernentes a não remuneração dos 

membros da diretoria executiva, do conselho fiscal ou de órgãos afins; 

p)  recolher ao erário municipal, eventual saldo de recursos, no prazo de 30 (trinta) dias contados 

da extinção, denúncia ou rescisão da parceria; 

q)  prestar contas na forma e nos prazos estabelecidos na cláusula SEXTA deste termo e em 

conformidade com as instruções específicas emanadas do Tribunal de Contas do Estado; 

r) selecionar e contratar os recursos humanos que atuarão no presente Temo que atenda o 

estabelecido no Plano de Trabalho e nas normas legais do SUAS no âmbito nacional e municipal. 

s) observar os princípios da impessoalidade, moralidade e economicidade e considerar as práticas 

de mercado, nas compras e contratações pela Organização da Sociedade Civil, feitas com uso 

dos recursos da parceria.  

2.2.2. Com relação à aplicação dos recursos financeiros nas ações a serem executadas: 

a)  aplicar integralmente os valores recebidos nesta parceria, assim como os eventuais 

rendimentos, no atendimento do objeto constante da cláusula PRIMEIRA em estrita consonância 



 

 

com o Plano de Trabalho, previsão de receitas e despesas e cronograma de desembolso 

aprovados; 

b)  as contratações de bens e serviços pelas organizações da sociedade civil, feitas com o uso de 

recursos transferidos pela administração pública, deverão observar os princípios da 

impessoalidade, isonomia, economicidade, probidade, da eficiência, publicidade, transparência na 

aplicação dos recursos e da busca permanente de qualidade; 

c) Para a utilização dos valores previstos no cronograma de desembolso para a natureza de 

despesas “serviços de terceiros – provisionamento”, a Organização da Sociedade Civil deverá 

solicitar a SECRETARIA por meio de oficio a liberação do recurso acompanhado de justificativa, 

(03) três orçamentos e um cronograma de execução, para analise e aprovação desta Secretaria e 

somente após o deferimento do pedido que o recurso será liberado para que seja utilizado;      

d)  manter e movimentar os recursos financeiros de que trata este Termo de Colaboração em 

conta bancária específica, em instituição financeira pública, inclusive os eventuais resultados de 

aplicação no mercado financeiro, informando à SECRETARIA o número, procedendo toda 

movimentação financeira dos recursos na mesma, sendo vedadas as transferências bancárias;  

e) efetuar todos os pagamentos com os recursos transferidos, dentro da vigência deste Termo de 

Colaboração, indicando no corpo dos documentos originais das despesas – inclusive a nota fiscal 

eletrônica - o número do presente Termo, fonte de recurso e o órgão público celebrante a que se 

referem, mantendo-os na posse para eventuais fiscalizações e/ou conferências;  

f) prestar contas, mensal, quadrimestral, anual e final, conforme dispõe a cláusula SEXTA deste 

termo; 

g)  manter em seus arquivos os documentos originais que compuseram a prestação de contas, 

durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da prestação das mesmas.  

h)  recolher ao Erário Municipal, quando das Prestações de Contas, os eventuais saldos dos 
recursos repassados e não utilizados, inclusive os provenientes das aplicações financeiras 
realizadas, atualizados monetariamente pelos índices do IPCA (IBGE) a partir da data de repasse;  

2.3. Constitui responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o 

gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos em virtude da presente parceria, 

inclusive no que diz respeito às despesas de custeio e de pessoal; 

2.4. Constitui, também, responsabilidade exclusiva da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o 

pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 

execução do objeto previsto neste termo de colaboração, não implicando responsabilidade 

solidária ou subsidiária da administração pública sua inadimplência em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à 

sua execução. 

2.5. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL obriga-se, ainda, a:  

2.5.1.  permitir 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 ao termo de colaboração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto;  

2.5.2. abster-se, durante toda a vigência da parceria, de ter como dirigente membro de Poder ou 

do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal direta 

ou indireta, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como 

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 



 

 

2.5.3. efetuar o seu registro contábil e patrimonial em conformidade com as Normas Brasileiras de 

Contabilidade. 

2.6. DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 

a) Promover o repasse do recurso financeiro de acordo com o Cronograma de Desembolso, 

constante do Plano de Trabalho e o disposto na Cláusula Terceira e Quarta deste termo. 

b) Receber, examinar e aprovar as prestações de contas referentes à aplicação dos recursos 

repassados. 

 

DOS REPASSES  

CLÁUSULA TERCEIRA - Para a execução da(s) ação (ões) prevista(s) na cláusula PRIMEIRA, o 

Município repassará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o montante de até R$ 

1.644.800,00 (Um milhão, seiscentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais), de acordo com 

os Cronogramas de Desembolso, constantes no Plano de Trabalho. 

3.1. Os valores repassados serão oriundos das seguintes fontes de recurso:  

 

3.1.1 - DO VALOR DO RECURSO MUNICIPAL 

O valor estimado do Termo de Colaboração com Recurso Municipal será de até R$1.536.800,00 

(Um milhão, quinhentos e trinta e seis mil e oitocentos reais) com recurso municipal; 

3.1.1.1. O valor estimado com recursos municipais destinados à execução do presente Termo de 

Colaboração será originário da Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de 

Assistência Social e irá onerar a Unidade Orçamentária 04.002 – Natureza da Despesa 

33.50.43.01 - Subvenções Sociais – Ficha 114 -  Código de Aplicação 500.000, do exercício 

vigente.  

 

3.1.1.2. Os recursos financeiros transferidos pela SECRETARIA em decorrência do  Termo de 

Colaboração, inclusive os eventuais resultados de aplicação no mercado financeiro, serão 

movimentados, única e exclusivamente, em conta corrente específica para cada recurso, em 

instituição financeira pública, procedendo toda movimentação financeira dos recursos na mesma, 

sendo vedadas as transferências bancárias;   

3.1.1.3. A Organização da Sociedade Civil, deverá informar a SECRETARIA na ocasião da 

comprovação dos requisitos para a celebração da parceria o número da conta corrente vinculada a 

cada recurso, do pressente Termo de Colaboração. 

 

3.1.2 - DO VALOR DO RECURSO ESTADUAL  

O valor estimado do Termo de Colaboração com recurso estadual será de R$ 108.000,00 (Cento e 

oito mil reais). 

3.1.2.1. O valor estimado com recursos estadual destinados à execução do presente Termo de 

Colaboração será originário da Secretaria Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal de 

Assistência Social e irá onerar a Unidade Orçamentária 04.002 – Natureza da Despesa 

33.50.43.02-Subvenções Sociais – Ficha 115 -  Código de Aplicação 500.0022, do exercício 

vigente.  

 



 

 

3.1.2.2.  Os recursos financeiros transferidos pela SECRETARIA em decorrência do  Termo de 

Colaboração, inclusive os eventuais resultados de aplicação no mercado financeiro, serão 

movimentados, única e exclusivamente, em conta corrente específica para cada recurso, em 

instituição financeira pública, procedendo toda movimentação financeira dos recursos na mesma, 

sendo vedadas as transferências bancárias;   

3.1.2.3. A Organização da Sociedade Civil, deverá informar a SECRETARIA na ocasião da 

comprovação dos requisitos para a celebração da parceria o número da conta corrente vinculada a 

cada recurso, do pressente Termo de Colaboração. 

 

3.2.  Os possíveis reajustes salariais, que onerarão tão somente os recursos repassados pela 

SECRETARIA, não excederão aos índices fixados em acordo, convenção ou dissídio coletivo que 

incidirão somente sobre o valor das despesas com pessoal.  

 

3.3. A movimentação de recursos no âmbito desta parceria deverá ser realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final, com obrigatoriedade de 

depósito em sua conta bancária, sendo que os pagamentos deverão ser realizados mediante 

crédito em conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. Os dados 

financeiros decorrentes serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de despesas 

realizadas e débitos bancários. 

3.4. No período correspondente ao intervalo entre a liberação das parcelas e a sua efetiva 

utilização, aplicar os recursos em caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a 

previsão de seu uso for igual ou superior a um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto 

prazo ou operação de mercado aberto, lastreada em títulos da divida pública, quando a utilização 

dos mesmos verificar-se em prazos menores que um mês;  

3.5. O descumprimento, pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, de qualquer obrigação 

pactuada nesta parceria ou a falta de adoção de medidas saneadoras indicadas pela 

SECRETARIA ou pela Secretaria Municipal da Fazenda ensejará a suspensão do repasse dos 

recursos financeiros, até que seja regularizada a situação. 

§1º – A parceria deverá ser executada em estrita observância às Cláusulas avençadas e às 

normas pertinentes, sendo vedado: 

a) despesas a título de taxas e tarifas bancárias; 

b) utilização, ainda que em caráter emergencial, dos recursos para finalidade diversa da 

estabelecida neste instrumento; 

c) realização de despesas em data anterior ou posterior à vigência deste ajuste, exceto quando se 

tratar de recurso estadual e federal, observado o disposto nos itens 4.5 e 4.6, ambos da cláusula 

quarta; 

d) realização de despesas com recurso municipal em data anterior à liberação dos recursos, não 

se aplicando aos repasses de origem estadual e federal. 

 

DA LIBERAÇÃO DOS RECURSOS 

 

CLÁUSULA QUARTA - Os recursos de responsabilidade do município serão repassados em 

parcelas mensais, de acordo com o Cronograma de Desembolso, parte integrante do Termo de 

Colaboração. 

4.1. A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL deverá encaminhar para a Secretaria Municipal de 

Assistência Social até o dia 10 (dez) de cada mês a planilha de despesa do mês subsequente, 



 

 

bem como os demais documentos exigidos pela mesma, que serão conferidos na presença do 

representante da OSC, e, caso a documentação apresentar inconsistências, pendências ou algum 

documento estiver preenchido de forma incorreta, toda documentação será devolvida no ato para 

que a entidade providencie as devidas correções dentro do prazo previsto para a entrega.  

4.2. A liberação da terceira parcela do termo de colaboração fica condicionada à apresentação da 

prestação de contas da primeira e assim sucessivamente, bem como à verificação por parte da 

Secretaria Municipal da Fazenda da regularidade das Certidões Negativas de Débito (CNDs) da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL. 

4.3. Eventuais multas ou correção monetária em virtude do atraso no recolhimento de encargos 

previdenciários e sociais, ou no pagamento dos salários dos funcionários vinculados ao Convênio 

e outras obrigações, a que der causa à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, serão de sua 

responsabilidade. 

DA LIBERAÇÃO DO RECURSO MUNICIPAL 

4.4. O repasse mensal de que trata o caput será realizado até o terceiro dia útil de cada mês 

pela SECRETARIA, mediante aprovação da Planilha de Previsão de Despesa, cabendo ainda à 

análise do mérito técnico. 

 

DA LIBERAÇÃO DO RECURSO ESTADUAL  

4.5. Os recursos de origem Estadual serão repassados em parcelas mensais, de acordo com o 

Cronograma de Desembolso, parte integrante deste Termo de Colaboração, nos termos das 

normas ou procedimentos estabelecidos pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social- 

SEDS, Secretaria Municipal da Fazenda e Secretaria Municipal de Assistência Social, após 

repasse de Fundo a Fundo. 

 

DA VIGÊNCIA E AS HIPÓTESES DE PRORROGAÇÃO  

 

CLAUSULA QUINTA - O presente termo vigorará por (12 meses), a partir de 01 de dezembro de 

2017 a 30 de novembro de 2018, podendo ser denunciado pelos partícipes, a qualquer tempo, 

com as respectivas sanções e delimitações claras de responsabilidades, desde que comunicado 

por escrito, com no mínimo 60 (sessenta) dias de antecedência, podendo ser prorrogado por 

iguais e sucessivos períodos, desde que não exceda a 5 (cinco) anos.  

 

Parágrafo único. A vigência prevista no caput poderá ser prorrogada de ofício, no caso de atraso 

na liberação de recursos por parte da SECRETARIA, por período equivalente ao atraso.  

 

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  

 

CLÁUSULA SEXTA - A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil 

deverá observar as determinações contidas no Capítulo VI do Decreto nº 17.708, de 07 de 

fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. Deverá conter 

também, 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. 

 

6.1. 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. 



 

 

6.2. Para fins de prestação de contas mensal, a OSC deverá apresentar, no Departamento de 

Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, em até 28 (vinte e oito) dias úteis após 

o encerramento de cada mês, conforme preconiza o art. 82 do Decreto nº 17.708, de 07 de 

fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017: 

a) cópia simples dos documentos fiscais, tais como, notas fiscais, cupom fiscal, faturas, 

recibos, holerites, guias de recolhimento dos encargos trabalhistas, impostos retidos na fonte de 

prestadores de serviços, acompanhados dos respectivos comprovantes de pagamentos e das 

Guias do Recolhimento do Fundo de Garantia e de Informações à Previdência Social - GFIP; 

b) cópia dos comprovantes de pagamento de férias concedidas e do 13º salário, previstos 

no plano de trabalho;  

c) cópia dos termos de rescisão contratual firmados no período e correspondentes termos 

de quitação das verbas rescisórias e do recolhimento do fundo de garantia por tempo de serviço - 

FGTS, acompanhado do relatório GRRF ou outro que venha a substituí-lo; 

d) cópia das cotações de preços ou pesquisas realizadas para as compras e contratações; 

e) extrato bancário da conta corrente específica vinculada à execução da parceria, bem 

como, extrato de aplicação financeira; 

f) demonstrativo mensal dos rendimentos da aplicação financeira; 

g) conciliação bancária da conta específica da parceria; 

h) relação de bens adquiridos, quando houver; 

i) memória de cálculo do rateio das despesas, quando houver. 

6.3. Para fins de prestação de contas quadrimestral, a OSC deverá apresentar, no Departamento 

de Prestação de Contas da Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do art. 83 do Decreto nº 

17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, 

em até 28 (vinte e oito) dias úteis após o encerramento de cada quadrimestre do ano civil: 

a) Relatório de Execução do Objeto, assinado pelo seu representante legal, que conterá:  

i. as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto; 

ii. a demonstração do alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação 

de contas, apresentando um comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados; 

iii. os documentos de comprovação do cumprimento do objeto e realização das ações, 

como fichas de inscrição, listas de presença, fotos e vídeos, ou outros conforme o caso, 

devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado. 

b) Relatório de Execução Financeira, assinado pelo seu representante legal, 

demonstrando as receitas e as despesas aplicadas no objeto da parceria, inclusive dos 

rendimentos financeiros, nos moldes das instruções do Tribunal de Contas do Estado de São 

Paulo de São Paulo. 

6.4. A OSC deverá apresentar prestação de contas anual para fins de monitoramento do 

cumprimento das metas e dos resultados previstos no plano de trabalho. 



 

 

6.4.1. A prestação de contas anual deverá ser apresentada até o dia 31 de janeiro do exercício 

financeiro seguinte à transferência dos recursos, podendo ser solicitada prorrogação de prazo, por 

até 15 (quinze) dias, desde que devidamente justificada. 

6.4.2. A prestação de contas anual será entregue no Departamento de Prestação de Contas da 

Secretaria Municipal da Fazenda, nos termos do art. 87 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro 

de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, e será composta pelos 

seguintes documentos: 

a) a serem apresentados pela OSC: 

i. relatório anual de execução do objeto, contendo as informações consolidadas dos 

relatórios quadrimestrais; 

ii. relatório anual de execução financeira, contendo as informações consolidadas dos 

relatórios quadrimestrais; 

iii. conciliação bancária do mês de dezembro da conta corrente específica da parceria, 

acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e da aplicação financeira; 

iv. publicação do balanço patrimonial dos exercícios encerrado e anterior; 

v. demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhadas do balancete analítico 

acumulado no exercício; 

vi. certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a 

habilitação profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis; 

vii. na hipótese de aquisição de bens com os recursos recebidos, prova do respectivo 

registro contábil e patrimonial; 

viii. declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão 

equivalente, acerca da regularidade dos gastos efetuados e da sua perfeita contabilização;  

ix. declaração do representante legal e do conselho fiscal da OSC, ou de órgão 

equivalente, acerca da realização das despesas da parceria em conformidade com os 

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação e 

interesse público; 

x. relação dos contratos e respectivos aditamentos firmados com a utilização de recursos 

públicos administrados pela OSC para os fins estabelecidos no termo de colaboração ou 

de fomento, contendo tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, 

vigência, valor pago no exercício e condições de pagamento; 

xii. certidão contendo os nomes e CPFs dos dirigentes e conselheiros da OSC, forma de 

remuneração, período de atuação, com destaque para o dirigente responsável pela 

administração dos recursos recebidos à conta do termo de colaboração/fomento; 

xiii. 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; 

xiv. declaração atualizada da ocorrência ou não de 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. 

6.4.3. Nos termos do art. 88 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo 

Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a análise da prestação de contas anual terá como 

subsídio o relatório anual de execução do objeto, os relatórios de visita in loco, os resultados das 

pesquisas de satisfação e os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela 

comissão, devendo obrigatoriamente mencionar, para fins de avaliação quanto à eficácia e 

efetividade das ações já executadas: 

a) as metas e os resultados já alcançados e os seus benefícios; e 

b) os efeitos da parceria, referentes: 

i. aos impactos econômicos ou sociais; 

ii. ao grau de satisfação do público alvo; e 

iii. à possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto. 

6.5. Nos termos do art. 89 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto 

nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a OSC deverá apresentar, sem prejuízo da prestação de 

contas anual, a prestação de contas final, após o término da vigência da parceria, por meio do 

Relatório Final de Execução do Objeto e do Relatório Final de Execução Financeira. 

6.5.1. A análise da prestação de contas final irá fornecer elementos para a emissão do parecer 

técnico conclusivo do gestor e para a manifestação conclusiva da prestação de contas final, que 

deverá verificar o cumprimento do objeto, o atingimento das metas e o alcance dos resultados 

previstos no plano de trabalho e considerará (art. 90 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 

2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017): 

a) o Relatório Final de Execução do Objeto, elaborado pela OSC, consolidando as 

informações de todo período da parceria; 

b) o Relatório Final de Execução Financeira, elaborado pela OSC, consolidando as 

informações de todo período da parceria; 

c) os relatórios de visita técnica in loco; 

d) os resultados das pesquisas de satisfação; 

e) os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, homologados pela comissão de 

monitoramento e avaliação. 

6.5.2. A OSC deverá apresentar o comprovante de devolução de eventual saldo remanescente da 

parceria. 

6.5.3. Conforme determina o art. 92 do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado 

pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017, a OSC deverá apresentar: 

a) o Relatório Final de Execução do Objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do 

término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 

solicitação prévia da OSC; 



 

 

b) o Relatório Final de Execução Financeira, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do 

término da vigência da parceria, prorrogável por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e 

solicitação prévia da OSC; 

c) os documentos de que tratam as alíneas “d, a, n” do inciso I do §2º do art. 87 do 

Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro 

de 2017, no prazo de até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência da parceria, prorrogável 

por até 15 (quinze) dias, mediante justificativa e solicitação prévia da OSC, acrescido de: 

i. publicação do balanço patrimonial dos exercícios anterior e corrente, caso do término da 

vigência do ajuste; 

ii. conciliação bancária do último mês de vigência do ajuste da conta corrente específica 

da parceria, acompanhada dos respectivos extratos da conta corrente e da aplicação 

financeira; 

iii. informação e comprovação da destinação de eventuais bens remanescentes 

adquiridos, produzidos ou transformados com recursos recebidos à conta do termo de 

colaboração/fomento, quando do término da vigência do ajuste. 

6.5.4. Quando o final da vigência da parceria não coincidir com o encerramento do ano civil, a 

OSC deverá apresentar os documentos de que trata o inciso I do § 2º do art. 87 deste Decreto, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, contado do término da vigência do instrumento. 

6.5.5. Os documentos originais relativos à execução da parceria deverão ser mantidos arquivados 

pela OSC durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação 

da prestação de contas final. 

6.5.6 Na hipótese da OSC utilizar serviços de contabilidade de terceiros, a documentação deverá 

ficar arquivada nas dependências da entidade, pelo prazo fixado na cláusula segunda. 

 

DO GESTOR DA PARCERIA E DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – A gestão, o controle e a fiscalização da execução do presente termo de 

colaboração ficarão a cargo do Gestor e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designados 

pela administração pública a seguir. 

7.1. A gestão das parcerias será realizada por agente público com poderes de controle e 

fiscalização, designado por Portaria publicada no Diário Oficial do Município, cujas obrigações 

serão aquelas determinadas pelo artigo 61 da Lei Federal nº 13.019/14.  

7.2. A administração pública designará, em Portaria a ser publicada no Diário Oficial do Município, 

a Comissão de Monitoramento e Avaliação, que terá como atribuição a homologação do relatório 

emitido pelo órgão técnico da administração, independentemente da apresentação da prestação 

de contas devida pela organização da sociedade civil. 

 

DA EXECUÇÃO E DO MONITORAMENTO   

CLÁUSULA OITAVA - O serviço socioassistencial de que trata o presente Edital será objeto de 

gestão operacional de caráter público, tendo sua execução devidamente monitorada e avaliada 

pela administração pública. 



 

 

8.1. A gestão pública operacional e o acompanhamento da execução do serviço citado no caput 

compreendem as seguintes atribuições: 

a) coordenar, articular e avaliar o planejamento e o processo de execução das ações do 

serviço; 

b) assegurar a oferta dos serviços nos padrões de qualidade exigidos pelas normativas 

nacionais e municipais que regulamentam a política de assistência social; 

8.2. As ações de monitoramento e avaliação da Secretaria Municipal de Assistência Social 

compreendem a verificação: 

a) do número de atendimentos correspondente às metas estabelecidas no Plano de 

Trabalho; 

b) da permanência da equipe de referência de acordo com os termos do presente Edital 

durante todo o período de vigência; 

c) das estratégias metodológicas conforme descritas no Plano de Trabalho apresentado; 

8.3. Os procedimentos de monitoramento e avaliação ocorrerão através de: 

a) análise de dados, coletados através de instrumentos específicos, da execução das 

ações desenvolvidas no serviço; 

b) visitas técnicas in loco, previamente agendadas, ou não; 

c) reuniões de monitoramento, individuais e/ou coletivas; 

d) estratégias de avaliação do serviço junto aos usuários. 

8.4. É dever das organizações da sociedade civil selecionadas, durante toda a execução da 

parceria: 

a) executar as ações em estrita consonância com a legislação pertinente, bem como com 

as diretrizes, objetivos e indicativos de estratégias metodológicas específicas, nos termos deste 

Edital ou qualquer outro que vier a alterá-lo ou complementá-lo; 

b) desenvolver as ações seguindo as diretrizes da administração pública submetendo-se à 

gestão pública operacional do serviço e disponibilizando o atendimento às metas referenciadas 

pela Secretaria Municipal de Assistência Social; 

c) prestar à administração pública, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, 

todas as informações e esclarecimentos necessários durante o processo de monitoramento e 

avaliação do atendimento ao objeto do presente; 

d) promover, no prazo estipulado pela administração pública, quaisquer adequações 

apontadas no processo de monitoramento, avaliação e gestão operacional; 

e) participar sistematicamente das reuniões de monitoramento, avaliação, gestão 

operacional e capacitações; 

f) participar de reuniões dos Conselhos Municipais, fóruns e grupos de trabalho; 



 

 

g) apresentar à administração pública, por intermédio da Secretaria Municipal de 

Assistência Social, nos prazos e nos moldes por ela estabelecidos, os relatórios mensal e anual do 

serviço executado; 

8.5. Sem prejuízo da avaliação discriminada no item antecedente, a execução da parceria poderá 

ser acompanhada e fiscalizada pelo conselho de política pública da área relacionada, ao objeto 

contido no Termo de Colaboração, bem como também estará sujeita aos mecanismos de controle 

social previstos na legislação. 

 

DA HIPÓTESE DE RETOMADA 

 

CLÁUSULA NONA - Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização da sociedade 

civil, o MUNICÍPIO, poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais 

à população, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou 

manter a execução das metas ou atividades pactuadas:  

I - assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, 

no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na 

prestação de contas o que foi executado pela organização da sociedade civil até o momento em 

que a SECRETARIA assumir as responsabilidades; 

 II - retomar os bens públicos eventualmente em poder da organização da sociedade civil parceira, 

qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

 § 1º As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor da parceria à 

SECRETÁRIA. 

 

DAS ALTERAÇÕES    

 

CLÁUSULA DÉCIMA - A Secretária Municipal poderá autorizar ou propor a alteração do termo de 

colaboração ou, ainda, do plano de trabalho, após, respectivamente, solicitação fundamentada da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL ou a sua anuência, desde que não haja alteração de seu 

objeto, da seguinte forma: 

I - por termo aditivo à parceria para: 

a) ampliação ou redução do valor global; 

b) prorrogação da vigência; 

c) alteração da destinação dos bens remanescentes; ou 

 

II - por certidão de apostilamento, nas demais hipóteses de alteração, tais como: 

 

a) ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; ou 

b) remanejamento de recursos sem a alteração do valor global. 

10.1. Caso as alterações necessárias demandem aumento do valor, o aditamento ficará 

condicionado à existência de reserva de recursos suficientes a suportar as despesas decorrentes 

e de autorização do titular da SECRETARIA. 

 



 

 

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO  
 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Constituem motivos para rescisão ou denúncia do instrumento 
jurídico a ser firmado o não cumprimento de qualquer de suas cláusulas e condições, bem como 
os motivos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 
2017, alterado pelo Decreto nº 17.723, de 23 de fevereiro de 2017. 

 
DAS SANÇÕES   
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de 
trabalho e com as normas da Lei Federal n.º 13.019/2014 e da legislação específica, a 
SECRETARIA 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 do município, 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 após decorrido o prazo da 

sanção aplicada com base no inciso II.  

§ 1º As sanções estabelecidas nos incisos I, II e III desta cláusula são de competência exclusiva 

da SECRETARIA, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de dez dias 

da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da 

penalidade. 

§ 2º Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, 

a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria. 

§ 3º A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da 

infração.   

 

DOS BENS REMANESCENTES  

  

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Para fins de cumprimento do disposto nos art.36 e art. 42, X 

ambos da Lei Federal nº 13.019/2014, e do art. 44, inciso I do Decreto nº 17.708/2017, alterado 

pelo Decreto nº 17.723/2017, declara-se que os bens remanescentes na data da conclusão ou 

extinção do presente Termo de Colaboração, serão de titularidade da administração pública 

municipal, visto que são necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, seja por 

meio da celebração de nova parceria, seja pela execução direta do objeto. 

 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUARTA - Pactuam, ainda, os partícipes, as seguintes condições: 



 

 

I – todas as comunicações serão consideradas como regularmente efetuadas, se entregues nos 
endereços dos partícipes, mediante protocolo, enviadas por “fax símile” ou qualquer outro meio de 
comunicação, devidamente comprovado por recibo; 
II – as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como quaisquer 
ocorrências que possam ter implicações na execução do objeto da parceria serão registradas em 
ata ou relatório circunstanciado; 
III – a SECRETARIA não se responsabilizará por qualquer despesa excedente dos recursos a 
serem transferidos. 

 

DO FORO  

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA  - As partes elegem o foro da Comarca de São José do Rio 

Preto/SP para dirimir quaisquer questões oriundas deste Termo, com renúncia de qualquer outro, 

por mais privilegiado que seja.  

15.1 É obrigatória, nos termos do art.42, XVII da Lei Federal n.º 13.019/2014, a prévia tentativa de 

solução administrativa de eventuais conflitos, com a participação de órgão encarregado de 

assessoramento jurídico integrante da estrutura da administração pública;  

E por estarem certas e ajustadas, firmam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

São José do Rio Preto,     de                   de 2017. 

 
 
 

MARIA SILVIA LIMA BASTOS FERNANDES 
CRESS: 16.577 

Secretária Municipal de Assistência Social. 
 
 
 
 

Presidente da Organização da Sociedade Civil 


