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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 

SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

 

Edital de Chamamento Público nº 003/2017. 

 

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 Especializado em 

Abordagem Social, para crianças e adolescentes com a 

finalidade de identificar nos territórios, incidência de 

trabalho infantil, exploração sexual e situação de rua, de 

crianças e adolescentes, dentre outras. 

 

 

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 Especial, nele compreendido o Serviço Especializado em Abordagem 

Social, para crianças e adolescentes objetivando identificar nos territórios incidência de trabalho 

infantil, exploração sexual e situação de rua, de crianças e adolescentes, dentre outras, no período 
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de 01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, com recursos do Fundo Municipal de 

Assistência Social, a serem formalizados através de Termo de Colaboração. 

 

2.2. Objetivo da parceria:  

Assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência 

de situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho infantil, exploração 

sexual e situação de rua, de crianças de adolescentes, dentre outras. 

 

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 
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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, 
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§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  
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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 5.2., 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  11/11/2017. 

2 Período para envio das propostas pelas OSCs 13/11/2017 a  13/12/2017 

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. 

14/12/2017 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 
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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 13/11/2017 a 13/12/2017. 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;  

À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  

COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

EDITAL Nº 03/2017 

PROPOSTA - EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 03/2017 

Denominação da Instituição: 

CNPJ: 

Endereço da Instituição: 

http://www.riopreto.sp.gov.br/
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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; 

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) Anexo IV - 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 14/12/2017  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 Termo de Referência. 

6.4.3. Critérios de avaliação utilizados pela comissão de seleção. 

6.4.3.1. O plano de trabalho contido nas propostas será classificado 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: 
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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 

 

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. 
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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 o Termo de Referência e 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. 



 

 

 

 

 

11 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua João Teixeira, 260 – Bairro Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP 

Telefones (17) 3211-6510  - semasr@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 

 

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 às exigências deste Edital, a administração 

pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de 

http://www.riopreto.sp.gov.br/
http://www.riopreto.sp.gov.br/
http://www.riopreto.sp.gov.br/
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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: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art2i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art33i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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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 
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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 01/01/2018 até 

31/12/2018. (art. 17, inciso VI do Decreto nº 17.708, de 07 de fevereiro de 2017 e suas alterações). 
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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: 0402.082440003.2.043.33.50.43.01.  

9.2. Os recursos destinados à execução da parceria de que tratam este Edital são provenientes do 

orçamento da Secretaria Municipal de Assistência Social, autorizado pela Lei Orçamentária do 

exercício de 2018, 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 2018, é de R$ 513.640,00 

(Quinhentos e treze mil seiscentos e quarenta 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$ 

513.640,00 (Quinhentos e treze mil, seiscentos e quarenta reais), conforme disposto no 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; 
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 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. 
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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. 
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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. 
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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. 
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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; 
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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. 
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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. 



 

 

 

 

 

24 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

Rua João Teixeira, 260 – Bairro Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP 

Telefones (17) 3211-6510  - semasr@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br 

 

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. 

19.8. 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 – Declaração negativa de impedimentos;  

Anexo V - 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 VI –  Declaração sobre contratação ou remuneração de servidor ou empregado público;  

Anexo VII – Declaração sobre remuneração de membros de poder ou do ministério público;  

mailto:semas@riopreto.sp.gov.br
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Anexo VIII - Declaração sobre contas da OSC;  

Anexo IX - Declaração sobre contas dos dirigentes da OSC; 

Anexo X – Dados bancários; 

Anexo XI – Declaração de que não emprega menos de 16 anos; 

Anexo XII - Termo de Referência; 

Anexo XIII – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo XIV – Minuta do Termo de Colaboração. 

 

 

São José do Rio Preto ____de  ______________de 2017. 

 

 

 

Maria Silvia Lima Bastos Fernandes 

CRESS: 16.577 

Secretária Municipal da Assistência Social. 

 

 


