
 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO E SELEÇÃO PÚBLICA Nº. 001/2021 

PROCESSO N°.099/2021 

CHAMADA PÚBLICA Nº. 001/2021 

Dispõe sobre o Credenciamento, visando a seleção pública de Organizações da Sociedade 

Civil – OSC, na hipótese de manifesto interesse em celebrar Termo de Colaboração para 

execução de serviços na área de Saúde para população do Município de Guatapará. 

O Prefeito do Município de Guatapará, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições 

legais e considerando o disposto na Lei Federal n.º 13.019/2014, e de acordo com os 

artigos 196 à 200 da Constituição Federal, Lei Federal n.º 8.080, de 19 de setembro de 

1990, complementada pela Lei 9.836, de 23 de setembro de 1999, Normas Operacionais 

Básicas NOAS – SUS e demais legislações especificas aplicáveis, torna público às 

Organizações da Sociedade Civil interessadas e com manifesto interesse em celebrar 

Termo de Colaboração para a execução de serviços na área de Saúde para o atendimento 

da população do Município de Guatapará, que promoverá o credenciamento e seleção 

pública, nos termos e condições estabelecidas neste Edital.  

1.- DO OBJETO  

1.1 - Formalização de Parceria, através de Termo de Colaboração, com Organizações da 

Sociedade Civil (OSC) para execução de serviços/atividades para atendimento de 

munícipes de Guatapará, encaminhados pelo Departamento Municipal de Saúde, 

objetivando o atendimento de Especialidades Médicas, de segunda à sexta-feira, no 

horário compreendido entre as 07:00 horas às 19:00 horas, nas dependências da UBS Dr. 

Orestes Moura Pinto e UBS Mombuca; Odontologia e Exames e Consultas 

Complementares, conforme especificado no Termo de Referência (Anexo I) que fica 

fazendo parte integrante e indissociável do presente Edital”.  

2.- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

2.1.- Poderão habilitar-se no presente credenciamento, apenas as OSC que atendam aos 

seguintes requisitos:  

2.1.1 - Entidade ou organizações filantrópicas e sem fins lucrativos, credenciada pelo 

Sistema Único de Saúde – S.U.S;  

2.1.2 - Possuam no mínimo 1(um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados 

por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

2.1.3 - Experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante;  

2.1.4 - Capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades previstas 

e o cumprimento das metas estabelecidas, incluindo documento que evidencie a situação 

das instalações e as condições materiais da OSC;  



 

2.2 – Deverão ainda, atender aos demais requisitos previstos na Lei 13.019, de 2014, 

consoante segue:  

2.2.1 – Declaração de que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital 

e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de credenciamento e seleção;  

2.2.2 -Ter objetivos estatutário 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 13.019, de 2014);  

2.2.3 – 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 13.019, de 2014;  

2.3 - Ficará impedida de participar deste credenciamento, 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 13.019/2014);  

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 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; 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 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).  

3.- PRAZOS, LOCAL E CRONOGRAMA:  

3.1,- Os interessados deverão apresentar os documentos elencadas no item 4 deste Edital, 

no período de 09/11/2021 à 08/12/2021 junto ao Protocolo Geral da Prefeitura Municipal 

de Guatapará, durante o horário de expediente, no Paço Municipal, sito à Rua dos Jasmins 

n. 296 - Centro, não sendo aceitos documentos enviados por meio de correspondência, de 

acordo com o seguinte cronograma: 

CRONOGRAMA 

AÇÃO DATA/PRAZO 

Divulgação do Edital de credenciamento nos meios 

de comunicação 
09/11/2021 e 08/12/2021 

Data limite para Entrega do Plano de Trabalho e 

Documentação 
08/12/2021 

Etapa de avaliação da documentação pela 

Comissão de Seleção  
09/12/2021 

Divulgação do resultado preliminar  09/12/2021 + 1 dia (o dia adicional é uma 

expectativa) 

Prazo para interposição de recurso preliminar 5 (cinco) dias contados da divulgação do 

resultado preliminar  

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

 

2 (dois) dias após prazo final de 

apresentação das contrarrazões aos 

recursos 

Data estimada para divulgação da Análise dos 

Recursos pela Comissão Seleção e Publicação do 

resultado definitivo 

20/12/2021 

4. - DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO: 



 

4.1- Toda a documentação relacionada neste item deverá estar dentro de 01 (um) envelope 

fechado, contendo na parte externa/frente os seguintes dados: 

Credenciamento de Organização da Sociedade Civil  

Edital de Credenciamento e Seleção Nº.  

Entidade:  

CNPJ nº.  

Endereço:  

Cidade:  

Email: 

 

4,2 O envelope fechado, contendo o plano de trabalho e os documentos comprobatórios 

do cumprimento dos requisitos impostos serão apresentados pela OSC, somente serão 

aceitos por meio físico, e protocolados tempestivamente no PROTOCOLO GERAL da 

Prefeitura do Município de Guatapará, na Rua dos Jasmins, n°. 296 - Centro. 

4.3 - A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação de todos 

os documentos enumerados, sendo que a falta de qualquer um deles resultará na 

inabilitação da entidade. 

4.4 . - DOCUMENTOS QUE DEVEM CONSTAR DENTRO DO ENVELOPE:  

4.4.1 - Plano de Trabalho, que deverá constar: 

I. Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo 

entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;  

II. Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados;  

III. A previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades 

ou dos projetos abrangidos pela parceria;  

IV. Forma de execução das atividades e de cumprimentos das metas a eles atrelados;  



 

V. Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas. 

4.2.2. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC, 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 cópia do estatuto e suas alterações;  

II cópia da ata de eleição;  

III 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, 01 (um) ano com cadastro ativo;  

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

União; a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício, já 

exigíveis e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanço provisório, conforme art. 31, 

inciso I da Lei nº 8.666/93. Serão utilizados os seguintes indicadores para verificação da 

situação financeira das licitantes:  

V Certidão Negativa de Débitos Municipais;  

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

VII Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

VIII Certidão de Inscrição da entidade no Conselho Regional de Medicina do Estado de 

São Paulo;  

IX Certificado de Regularidade de Cadastro de Entidade – CRCE;  

X Licença de Funcionamento da entidade expedido pela Vigilância Sanitária da sede da 

entidade;  

XI Alvara de Localização e Funcionamento expedido pela Prefeitura Municipal da sede 

da entidade;  



 

XII 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 II – Declaração e Relação dos Dirigentes da Entidade;  

XIII Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela 

declarado, como conta de consumo ou contrato de locação;  

XIV 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 III – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos;  

XV 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 V – Declaração sobre Instalações e Condições 

Materiais;  

XVI Declaração de que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e 

seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e legitimidade das 

informações e documentos apresentados durante o processo de credenciamento, 

conforme. Anexo IV – Declaração de Ciência e Concordância.  

XVII Qualificação econômica e financeira se dará pelos seguintes documentos: 

b) Possuir patrimônio líquido contabilmente comprovado de no mínimo 50% do valor 

total do contrato, a fim de garantir eventuais responsabilizações solidárias em face da 

Prefeitura Municipal. 

- ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE (LC); - ÍNDICE DE LIQUIDEZ REAL (LG); - 

SOLVÊNCIA GERAL.  

LC = AC Igual ou superior a 1 

PC 

LG = (AC + RLP) Igual ou superior a 1 

(PC + ELP) 

SG = A REAL Igual ou superior a 1,5 



 

PC + ELP 

LC - avalia a capacidade da empresa de saldar suas obrigações à curto prazo. 

LG - mede a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas à curto e longo prazo. 

SG - expressa a capacidade da empresa de liquidar suas dívidas no caso de falência. 

AC = Ativo Circulante  

PC = Passivo Circulante  

RLP = Realizável a Longo Prazo  

ELP = Exigível a Longo Prazo  

A REAL = Ativo Total diminuído dos valores não passíveis de conversão em dinheiro 

(ex: ativo diferido, despesas pagas antecipadamente, imposto de renda diferido, etc.). 

A licitante deverá apresentar os índices exigidos, já calculados, com base nas fórmulas 

apresentadas. 

Obterão classificação econômica-financeira, relativa ao Balanço Patrimonial, as licitantes 

que apresentarem, pelo menos, dois ou três indicadores iguais ou superiores aos 

estabelecidos no presente Edital. 

XVIII – A qualificação técnica será composta dos seguintes documentos: 

a) Atestado de capacidade técnica fornecido por pessoa jurídica de direito público, em 

nome da pessoa jurídica ou em nome dos profissionais do quadro permanente da pessoa 

jurídica, para fins de comprovação de capacidade técnico operacional, que comprove o 

desempenho de atividades pertinentes e compatíveis com o objeto da licitação pelo 

período mínimo de um ano; 5.1. A Comissão de Seleção, composta por 3 servidores 

públicos, é o órgão  

4.3.3 - A Administração Municipal reserva-se no direito de não aprovar o valor solicitado 

pela OSC tendo em vista a tipificação do objeto do Plano de Trabalho e Termo de 

Referência.  

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

5.1. A Comissão de Seleção, composta por 3 servidores públicos, nomeados pela Portaria 

nº. 404/2021, é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 



 

credenciamento e seleção, que será constituída na forma de Portaria pelo Chefe do 

Executivo.  

5.2. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.  

5.3. 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 CREDENCIAMENTO: A Fase de CREDENCIAMENTO 

observará as seguintes Etapas. 

6.1. ETAPA 1 - Avaliação da documentação e Plano de Trabalho pela Comissão de 

Seleção. 

6.1.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção 

analisará a documentação e Plano de Trabalho apresentados pelas OSCs. A análise e o 

julgamento de cada documentação serão realizada pela Comissão de Seleção, que terá 

total independência técnica para exercer seu julgamento.  

6.1.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do 

julgamento da documentação e divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção.  

6.1.3. A documentação deverá conter informações que atendem aos critérios de 

julgamento estabelecidos na Tabela 2 abaixo.  

6.1.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios 

apresentados no quadro a seguir: 

TABELA 2: 

CRITÉRIOS DE 

JULGAMENTO 

METODOLOGIA DE 

PONTUAÇÃO 

PONTUAÇÃO 

MÁXIMA POR ITEM 

(A) Informações sobre 

ações a serem executadas, 

metas a serem atingidas, 

indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas e 

prazos para a execução das 

- Grau pleno de 

atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de 

atendimento (2,0 pontos) 

4,00 



 

ações e para o 

cumprimento das metas 

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório 

(0,0).  

- OBS.: A atribuição de 

nota “zero” neste critério 

implica eliminação da 

proposta. 

(B) Adequação da proposta 

aos objetivos da política, 

do plano, do programa ou 

da ação em que se insere a 

parceria 

- Grau pleno de adequação 

(2,0)  

- Grau satisfatório de 

adequação (1,0)  

- - O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório 

do requisito de adequação 

(0,0).  

- OBS.: A atribuição de 

nota “zero” neste critério  

- implica a eliminação da 

proposta, por força do  

- caput do art. 27 da Lei nº 

13.019, de 2014. 

2,0 

(C) Descrição da realidade 

objeto da parceria e do 

nexo entre essa realidade e 

a atividade ou projeto 

proposto. 

- Grau pleno da descrição 

(1,0)  

- Grau satisfatório da 

descrição (0,5)  

- O não atendimento ou o 

atendimento insatisfatório 

(0,0).  

- OBS.: A atribuição de 

nota “zero” neste critério 

implica eliminação da 

proposta. 

1,00 

(D) Adequação da proposta 

ao valor de referência, com 

- O valor proposto é, pelo 

menos, 5% (cinco por 

1,00 



 

menção expressa ao valor 

global estimado da 

proposta. 

cento) mais baixo do que o 

valor de referência (1,0); 

- O valor proposto é igual 

do que o valor de referência 

(0,5);  

- O valor global proposto é 

superior ao valor de 

referência (-1,0). 

OBS.: A atribuição de nota 

neste critério NÃO implica 

a eliminação da proposta. 

(E) Capacidade técnico- 

operacional da instituição 

proponente, por meio de 

experiência comprovada na 

gestão de atividades ou 

projetos relacionados ao 

objeto da parceria ou de 

natureza semelhante 

- Declarações de 

experiência prévia e de 

capacidade técnica e ou 

instrumentos de parceria 

firmados com órgãos e 

entidades da administração 

pública no 

desenvolvimento de 

atividades ou projetos 

relacionados ao objeto da 

parceria ou de natureza 

semelhante, emitidas por 

órgãos públicos, (0,40) 

para cada comprovação, até 

o máximo de 2 (dois). 

OBS.: A atribuição de nota 

“zero” neste critério 

implica eliminação da 

proposta. 

2,00 

Pontuação máxima global 10,0 

 

6.1.5. Serão eliminadas aquelas OSCs: 

a) cuja pontuação total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;  



 

b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que 

não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da 

parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as 

metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos 

para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto.  

c) que estejam em desacordo com o Edital; ou  

d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de 

Seleção à luz da estimativa realizada, e de eventuais diligências complementares, que 

ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento 

disponível. 

6.1.6. As OSCs não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com 

a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das 

notas lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um 

dos critérios de julgamento.  

6.1.7. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base 

na maior pontuação obtida no critério de julgamento (B). Persistindo a situação de 

igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, 

nos critérios de julgamento (C), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, 

será considerada vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, 

a questão será decidida por sorteio. 

6.1.8. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada 

ao valor de referência constante do credenciamento, levando-se em conta a pontuação 

total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor 

proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.2. ETAPA 2. Divulgação do resultado preliminar. A administração pública divulgará 

o resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial do Município de 

Guatapará e na imprensa regional, iniciando-se o prazo para recurso. 

6.3. ETAPA 3. Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase 

recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 

6.3.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão 

apresentar recurso administrativo, no prazo de 02 (dois) dias corridos, contado da 

publicação da decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. 

6.4. ETAPA 4: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 



 

6.4.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

6.4.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar a decisão no prazo 

de 02 (dois) dias corridos, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o recurso ao Chefe 

do Executivo, com as informações necessárias à decisão final. 

6.4.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo 

máximo de 02 (dois) dias corridos, contado do recebimento do recurso. 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. 

6.4.4. Na contagem dos prazos, 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. 

6.4.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

6.5. ETAPA 5: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, 

com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos 

recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, o Município poderá 

homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial o resultado definitivo do processo de 

credenciamento. 6.5.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da 

parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

7.- DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

7.1 Etapa 1: Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

- 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, as designações do gestor da parceria e de prévia 

dotação orçamentária para execução da parceria. 

- A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria 

- 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. 



 

. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, 

quando houver. 

7.2. Etapa 2: Publicação do extrato do termo de colaboração. O extrato do termo de 

colaboração será publicado no site da Prefeitura Municipal e junto ao DOESP (art. 38 da 

Lei nº 13.019, de 2014). 

8 - PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A 

REALIZAÇÃO DO OBJETO: 

8.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente 

Edital são provenientes da seguinte rubrica orçamentária constante do orçamento vigente: 

Órgão: 04 – Secretaria Municipal de Saúde 

Unidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde 

10.301.0027.2.027 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde 

 

Ficha dotação nº 372 

3.3.50.39.01 – Termo de Colaboração  

Fonte de Recurso: 01 -  Tesouro 310- Saúde Geral 

 

8.2. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte 

ao da seleção, o Município indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a 

execução das parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes. 

8.2.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada 

parcela da despesa, a ser transferida pelo Município nos exercícios subsequentes, será 

realizada mediante registro contábil. 

8.3. 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. 

8.4. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará 

consonância com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, 

de 2014. 

8.5. 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. 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. 



 

8.6. 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) diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 

execução do objeto da parceria assim o exija; 

c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação 

ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria contábil e jurídica, água, energia, 

dentre outros); e 

d) 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; 

8.7. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, 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. 

9.1 O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município 

de Guatapará, levando -se a publicação na imprensa oficial do edital resumido; 

9.2 A Comissão de Seleção resolverá os casos omissos e as situações não previstas no 

presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 

administração pública. 

9.3 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. 

Guatapará, 08 de novembro de 2021 

 

JURACY COSTA DA SILVA 

Prefeito Municipal 



 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

OBJETO 

Termo de Referência para seleção de organizações da sociedade civil (OSC), nos termos 

da Lei federal nº 13.019/2014 e alterações, visando firmar termo(s) de colaboração para 

promoção do atendimento em Saúde e execução do Serviços de atendimento médico em 

Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência, especialidades médicas, especialidades 

não médicas e profissionais de apoio ao Centro de Saúde municipal, para a realização de 

ações e serviços de saúde à população de Guatapará - SP. 

 

VIGÊNCIA 

De 17 de dezembro de 2.021 a 17 de dezembro de 2.022, podendo ser prorrogado a critério 

da administração, mediante termo aditivo. 

 

DESCRIÇÃO DOS SRVIÇOS 

Proporcionar a manutenção dos serviços médicos, de outros profissionais de saúde e de 

apoio para atendimento aos usuários do SUS municipal, de maneira gratuita, dentro das 

proporções estabelecidas pela legislação e regulamentos em vigor. 

 

PÚBLICO 

População do município de Guatapará – demanda espontânea, observada a média 

histórica de atendimento. A colaboração destina-se ao atendimento de urgência, 

emergência, especialidades e apoio a toda população de Guatapará, e ainda, daquele que 

necessitarem desses serviços, em conformidade coma Constituição Federal 

(especialmente o artigo 199, § 1º), Lei nº 8.080/90 e alterações, Lei de Responsabilidade 

Fiscal (artigo 25), bem como demais legislação aplicável.    

 

JUSTIFICATIVA 

Este Chamamento Público justifica-se pela necessidade de nosso município em realizar 

ações e serviços em saúde, cumprindo as diretrizes da Lei Federal 8.080/90, atendendo 

a Lei Federal n.º 13.019/2014, para contratualização de entidades do terceiro-setor ao 

fornecimento de serviços de saúde de forma complementar à nossa Secretaria Municipal 

de Saúde. 



 

 A contratação direta pela administração pública é inviável ao nosso município devido as 

despesas de manutenção dos profissionais, tendo o terceiro-setor a oferecer vantagem 

financeira devido a sua imunidade tributária e devido a possibilidade de gestão 

compartilhada entre instituições, que gera maior eficiência na oferta de serviços de saúde 

à população. 

 

OBJETIVOS 

Obter melhorias nos atendimentos, dando uma melhor e efetiva atenção aos 

nossos munícipes e à pessoa humana, tudo fazendo para prestar um serviço de 

atendimento de alto nível, obedecendo ao Estatutos Social, Regimento Interno, inclusive 

do Corpo Clínico da entidade credenciada, garantindo a todos o direito de acesso 

universal e igual à Saúde com padrões adequados de qualidade e eficiência por meio do 

serviço prestado e fácil acesso a eles, além de observar criteriosamente o Estatuto do 

idoso, da Criança e Adolescente e da pessoa com deficiência, fator de humanização em 

nível ambulatorial prestados pela Entidade e proceder o atendimento ao princípio da 

economicidade e consequentemente ao zelo e respeito aos gastos que envolvam 

aplicação de recursos provenientes do erário público em quaisquer nível. 

  Prestar serviços de atendimento imediato de usuários do SUS, com o objetivo de 

alcançar a estabilização nas áreas de Pronto Atendimento na Atenção Primária em Saúde, 

especialidades médicas, odontologia e serviços de apoio em saúde, objetivando assim 

não só a manutenção, mas principalmente a ampliação da oferta e cobertura dos serviços 

de saúde básicos e especializados em continuidade. 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  

 ÍTEM 01 

Manter atendimentos em Clínica Médica Geral ambulatorial, de segunda a domingo, 

durante 24 horas com 01 médico clínico e, aos finais de semana e feriados com 02 

clínicos no horário compreendido entre às 07:00 as 19:00 horas, podendo ser ampliado 

consoante necessidade administrativa. 

ÍTEM 02 

Manter atendimentos Médicos em Especialidades ambulatoriais nas áreas de Pediatria, 

Ginecologia e Obstetrícia, Urologia, Ortopedia, Radiologista, Nutricionista E 

Fonoaudiólogo de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre às 07:00 as 

17:00 horas, podendo ser ampliado consoante necessidade administrativa. 

ÍTEM 03 
Fornecimento de profissional Técnico em Radiologia para cobertura de escala no serviço 

de Pronto Atendimento. 



 

ÍTEM 04 

Fornecimento de serviços em saúde bucal, compreendendo profissional em Endodontia, 

fornecimento de próteses dentárias (fase clínica e laboratorial) de acordo com os 

critérios do programa LRPD - Laboratório Regional de Próteses Dentárias e dentista 

para Equipe de Saúde Bucal - eSB. 

ÍTEM 05 

Manter a equipe multiprofissional para continuidade das ações e serviços executados 

pelo programa Academia da Saúde, de segunda a sexta-feira, no horário compreendido 

entre às 07:00 as 17:00 horas, podendo ser ampliado consoante necessidade 

administrativa. 

ÍTEM 06 

Realizar o atendimento ambulatorial dentro dos critérios estabelecidos para a Atenção 

Primária em Saúde, na UBS Dr. Orestes Moura Pinto, no fornecimento de Enfermeiros e 

Técnicos de Enfermagem de maneira complementar à escala de profissionais existentes. 

    

RECURSOS MATERIAIS 

A Credenciada disponibilizará os serviços profissionais descrito no presente 

Termo de Referência, cujos serviços serão prestados junto as Unidades de Saúde de 

Guatapará ou em local indicado pelo gestor, comprovados de forma Qualitativa e 

Quantitativa, mediante registros próprios na unidade de saúde. 

 

IMPACTO ESPERADO 

      Adequação  da  oferta  de serviços complementares de saúde no município, 

preconizando economicidade na oferta e contratação dos serviços, possibilitando a 

eficiência e a eficácia da qualidade dos serviços prestados aos usuários da rede municipal 

de saúde. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO DAS 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE 

A Credenciada caberá executar através de suas ações e de seus prestadores de 

serviços os procedimentos atinentes a realização do objeto do termo de colaboração, 

devendo disponibilizar os profissionais necessários à sua execução, por contratação direta 

e/ou de serviços terceirizados, prestando atendimento de alto nível garantindo a todos o 

direito igual à Saúde com padrões adequados de qualidade e eficiência do serviço 

prestado. 



 

Os serviços e seus valores deverão ser no Plano Operativo proposto pelas 

entidades interessadas divididos em itens, conforme apresentado na tabela “DESCRIÇÃO 

DOS SERVIÇOS”.  

A estimativa de atendimentos realizadas atualmente poderão ser verificadas pelas 

entidades interessadas durante a Visita Técnica. 

Aos interessados à participação do Chamamento Público, será obrigatória a Visita 

Técnica à Secretaria Municipal de Saúde de Guatapará antecipadamente, com a finalidade 

de conhecimento da área, das instalações e das condições locais em que os serviços serão 

prestados, bem como demais esclarecimentos que o licitante julgar necessários para a 

futura execução do objeto, devendo realizar minucioso estudo, e demais itens integrantes 

da documentação técnica em relação aos dados coletados na visita técnica. Será fornecido 

aos interessados o Termo de Vistoria, documento indispensável a ser apresentado dentro 

do envelope “Documentação de Habilitação”. 

 

TETO FINANCEIRO PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO 

O valor mensal máximo para a execução do projeto será de R$ 220.000,00. 

 

Guatapará - SP, 08 de novembro de 2021 

. 

JURACY COSTA DA SILVA 

PREFEITO MUNICIPAL 



 

ANEXO II – DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

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

civil – OSC], 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; 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 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 

   

   

   

 

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de 

confiança, de órgão ou entidade da administração pública 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; 

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; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 

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. 

Local/UF .... de ..................... de 2021. 

Nome e cargo do representante legal da OSC 

  



 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território 

nacional;  

Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

ou entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será 

celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou 

companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 

grau. 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); 

Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, 

observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 

13.019, de 2014; 

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em 

licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade 

para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da 

participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 

órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora e, por 

fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo; 

Não teve 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; e  

Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido 

julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera 

da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por 

falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 

enquanto durar a inabilitação; ou 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. 

Local/UF .... de ..................... de 2021. 

Nome e cargo do representante legal da OSC 

  



 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e 

concorda com as disposições previstas no Edital de Credenciamento e Seleção nº 

.........../20....... e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, 

pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 

processo de seleção. 

Local/UF .... de ..................... de 2021. 

Nome e cargo do representante legal da OSC 

 



 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, 

de 2014, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

 dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das 

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

 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. 

 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. 

 

Local/UF .... de ..................... de 2021. 

 

Nome e cargo do representante legal da OSC 

 



 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE VISTORIA OU RENÚNCIA 

Nome da pessoa jurídica: ............................................................................................., 

CNPJ nº ........................................................................................................................ 

Endereço: ...................................................................................................................... 

Fone:........................................................... 

Fax: ........................................................ 

E-mail: .................................................................................................................... 

Declaro que vistoriei minuciosamente os locais para a prestação dos serviços constantes 

do termo de Referência da Chamada Pública nº _____/2021, e tomei conhecimento das 

reais condições de execução dos serviços, bem como coletei informações de todos os 

dados e elementos necessários à perfeita elaboração do Plano de Trabalho; 

Ou optamos pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade 

ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem nosso Plano 

ao presente processo, em nome da entidade/empresa que represento. 

Guatapará, ....... de .................. de 2021. 

Visto do representante legal ou procurador da empresa: 

......................................................................... 

Carteira de Identidade: ................................................. 

Órgão Expedidor: .............................. 



 

Edital de Chamamento Público nº XXX/2021 

Processo nº XXX/2021 

ANEXO VII 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

TERMO DE COLABORAÇÃO, 

QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE GUATAPARÁ E 

__________________________. 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº *******/20**  

 

Pelo presente Termo de Colaboração que entre si fazem de um lado a PREFEITURA 

MUNICIPAL DE GUATAPARÁ, Estado de São Paulo, com CPNJ sob nº 

68.319.748/0001-95, com endereço na Rua Dos Jasmins 296, nesta cidade de Guatapará, 

neste ato representada pelo Sr. JURACY COSTA DA SILVA, Prefeito Municipal, de 

agora em diante denominado simplesmente CONTRATANTE, doravante designado 

simplesmente MUNICÍPIO, e de outro lado, a *******************, organização da 

sociedade civil sem fins lucrativos, Inscrita no CNPJ/MF sob n.º ************, com 

sede à **************, nº ******, no Bairro ********* da cidade de ***********-

****, CEP **********, e-mail *****************, neste ato representada por seu 

******, Sra. *****************, inscrito no CPF/MF sob nº *************, RG nº 

****************, doravante designada simplesmente O.S.C. – ORGANIZAÇÃO 

DA SOCIEDADE CIVIL, com sujeição aos termos da Lei Federal nº 13.019/2014 e suas 

alterações e nas demais normas vigentes sobre a matéria, sendo regularmente autorizado 

por meio do Chamamento Público nº ********/20****, conforme consta no Processo 

nº ********/20****, incluso no orçamento, resolvem firmar a presente 

COLABORAÇÃO mediante Cláusula e condições seguintes:  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO  

A presente COLABORAÇÃO tem por objetivo a manutenção e funcionamento, pela 

O.S.C., de **********************************************, conforme 

estabelecido no Plano de Trabalho especialmente elaborado para esta COLABORAÇÃO 

e que passa a fazer parte integrante deste Termo, independente da transcrição.  



 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

I I – Efetuar mensalmente à O.S.C. o repasse para custeio do objeto desta 

Colaboração, no montante mensal de R$ ***************** provenientes de recursos 

do Município, perfazendo o total de R$ *****************************, através 

de depósito bancário, em conta específica, utilizada pela O.S.C. para execução da presente 

Colaboração, mediante apresentação dos comprovantes, referentes às despesas efetuadas; 

I II - Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os 

serviços prestados pela O.S.C em decorrência desta Colaboração, bem como apoiar 

tecnicamente a O.S.C. na execução das atividades objeto desta Colaboração; 

I III - Assinalar prazo para que a O.S.C. adote providências necessárias para o exato 

cumprimento das obrigações decorrentes desta Colaboração, sempre que verificada 

alguma irregularidade, sem prejuízo da retenção das parcelas dos recursos financeiros, 

até o saneamento das impropriedades ocorrentes.  

Parágrafo Único: É obrigação da O.S.C., manter e movimentar os recursos na conta 

bancária específica da parceria.  

CLAUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL  

I – Executar o serviço a que se refere à Cláusula Primeira, conforme Plano de Trabalho; 

II – Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as 

diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo MUNICÍPIO e aprovados pelo Conselho 

Municipal de Saúde, em consonância com a política nacional de Saúde - SUS vigente;  

III – Proporcionar amplas e iguais condições de acesso à população abrangida pelos 

serviços em saúde, sem discriminação de qualquer natureza;  

IV – Manter recursos humanos e materiais e equipamentos sociais adequados e 

compatíveis com o atendimento dos serviços em saúde que os obriga a prestar, com vistas 

ao dos objetivos desta Colaboração;  

V – Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na 

prestação dos serviços objeto desta Colaboração, conforme estabelecido na cláusula 

primeira; 

VI – Apresentar, mensalmente, ao MUNICÍPIO, até o 5º dia útil do mês subsequente, por 

meio do relatório circunstanciado, as atividades desenvolvidas, comprovando que os 



 

recursos financeiros recebidos foram aplicados nas ações previstas no Plano de Trabalho, 

além da relação nominal e documentos de todos os atendidos; 

VII – Prestar contas ao MUNICÍPIO, conforme cláusula oitava da presente Colaboração; 

VIII – Manter a contabilidade e registros atualizados e em boa ordem, bem como relação 

nominal dos beneficiários das ações colaboradas à disposição dos órgãos fiscalizadores, 

e ainda, manter registros contábeis específicos relativos aos recebimentos de recursos 

oriundos da presente Colaboração; 

IX – Assegurar ao MUNICÍPIO através da Equipe de Monitoramento e Avaliação 

juntamente com o Conselho Municipal de Saúde as condições necessárias ao 

acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos 

serviços objeto desta Colaboração; 

X – Apresentar mensalmente, na ocasião da prestação de contas, cópias de CND, CRF, 

Certidão Conjunta da Dívida Ativa, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

atualizadas;  

XI – Apresentar mensalmente até o 5º dia útil do mês, Relatório Circunstanciado do 

atendimento oferecido;  

XII – Atender a eventuais solicitações acerca de levantamentos de dados formulados pelo 

DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, com vistas a contribuir com o 

planejamento do atendimento no âmbito Municipal;  

XIII – Observar em seu regulamento de compras e contratações a obrigação de, 

previamente à aquisição de quaisquer produtos e serviços relacionados à parceria, realizar 

cotação de preços com pelo menos três fornecedores, e contratar com o fornecedor que 

oferecer o menor preço.  

XIV - Observar em seu regulamento de compras e contratações a obrigação de realizar, 

previamente à contratação de empregados, processo seletivo de provas ou de provas e 

títulos, publicando-se o aviso aos eventuais interessados em jornal de circulação local.  

XV – Abster-se de formalizar qualquer tipo de contratação de cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, dos 

membros do órgão diretivo da entidade, bem como contratação de pessoas condenadas 

por órgão colegiado por ato de improbidade administrativa.  

XVI - Cumprir as regras de transparência previstas nos artigos 10 a 12 da Lei nº 

13.019/2014. 



 

CLÁUSULA QUARTA – DO PLANO DE TRABALHO  

O Plano de Trabalho proposto pela O.S.C. deverá atender o artigo 22 da Lei Ordinária nº 

13.019, de 31.07.14, contendo:  

I - diagnóstico da realidade que será objeto das atividades da parceria, devendo ser 

demonstrado o nexo entre essa realidade e as atividades ou metas a serem atingidas; 

II - descrição pormenorizada de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas e de 

atividades a serem executadas, devendo estar claro, preciso e detalhado o que se pretende 

realizar ou obter, bem como quais serão os meios utilizados para tanto; 

III - prazo para a execução das atividades e o cumprimento das metas; 

IV - definição dos indicadores, qualitativos e quantitativos, a serem utilizados para a 

aferição do cumprimento das metas; 

V - elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no 

mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, devendo existir elementos 

indicativos da mensuração desses custos, tais como: cotações, tabelas de preços de 

associações profissionais, publicações especializadas ou quaisquer outras fontes de 

informação disponíveis ao público; 

VI - plano de aplicação dos recursos a serem desembolsados pela administração pública; 

VII - estimativa de valores a serem recolhidos para pagamento de encargos 

previdenciários e trabalhistas das pessoas envolvidas diretamente na consecução do 

objeto, durante o período de vigência proposto; 

VIII - valores a serem repassados, mediante cronograma de desembolso compatível com 

os gastos das etapas vinculadas às metas do cronograma físico; 

IX - modo e periodicidade das prestações de contas, compatíveis com o período de 

realização das etapas vinculadas às metas e com o período de vigência da parceria, não 

se admitindo periodicidade superior a 1 (um) ano ou que dificulte a verificação física do 

cumprimento do objeto; 

X - prazos de análise da prestação de contas pela administração pública responsável pela 

parceria. 

Parágrafo 1º - Excepcionalmente, admitir-se-á a O.S.C. propor a reformulação do Plano 

de Trabalho, sendo vedada a mudança de objeto. Caberá ao Monitoramento da Secretaria 



 

Municipal de Saúde, apreciar a solicitação e manifestar-se a respeito no prazo máximo de 

trinta dias. 

Parágrafo 2º - Constarão como anexos do instrumento de parceria: 

I - o plano de trabalho, que dele é parte integrante e indissociável; 

II - o regulamento de compras e contratações adotado pela organização da sociedade civil, 

devidamente aprovado pela administração pública parceira. 

CLÁUSULA QUINTA – DO GESTOR DA PARCERIA 

Em cumprimento do disposto na alínea “g” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 

31.07.14, fica designada a servidora JOVELINA DE SOUZA, Gestor da presente 

parceria.  

CLÁUSULA SEXTA – DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

Em cumprimento ao disposto na alínea “h” do artigo 35 da Lei Ordinária nº 13.019, de 

31.07.14, o Gestor responsável, realizará o monitoramento e avaliação da presente 

parceria. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS IRREGULARIDADES 

Qualquer irregularidade concernente às cláusulas desta Colaboração será oficiada ao 

Prefeito Municipal, que deliberará quanto à implicação de suspensão e demais 

providencias cabíveis. 

Parágrafo Único: Os casos omissos serão solucionados de comum acordo entre os 

colaboradores. 

CLAUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA  

Esta Colaboração terá a vigência a partir da data de assinatura, com término previsto para 

o dia ****************************, podendo ser prorrogado até o limite de 60 

(sessenta) meses, a critério da administração, desde que previamente constante de dotação 

orçamentária autorizadora, após manifestação por escrito do Departamento Municipal de 

Saúde do Município, posterior ao parecer da equipe técnica e anuência do CMS (Conselho 

Municipal de Saúde). 



 

Parágrafo Único: Em caso de prorrogação, será indicado nos termos aditivos, os créditos 

e empenhos para sua cobertura, de cada parcela da despesa a ser transferida em exercício 

futuro, em consonância com a atual legislação.  

CLAUSULA NONA – DO VALOR  

O valor total estimado da presente Colaboração é de R$ ***********************, 

onerando a seguinte rubrica orçamentária constante do orçamento vigente:-  

*************************. 

Parágrafo 1º - Nos exercícios posteriores, as despesas correrão à mesma conta ou daquela 

que for destinada a custear este tipo de despesa no orçamento do município. 

Parágrafo 2º - Para efeito de empenhamento da obrigação decorrente desta pactuação, 

consideram-se como compromissadas apenas as prestações dos serviços cuja execução 

deva se verificar no presente exercício financeiro, observado o cronograma apresentado, 

devendo ser empenhados recursos orçamentários suficientes apenas para a quitação da 

parte do termo de colaboração a ser liquidada no respectivo exercício financeiro, 

empenhando-se o saldo remanescente logo no início do exercício seguinte. 

Parágrafo 3º - O repasse da primeira parcela será efetuado até o décimo dia útil e após a 

publicação do Termo de Colaboração. As demais parcelas serão mensalmente repassadas 

no décimo dia útil de cada mês. 

Parágrafo 4º - O repasse da terceira parcela fica condicionado à apresentação e aprovação 

da prestação de contas da primeira parcela, o da quarta parcela fica condicionado à 

apresentação e aprovação da segunda e, assim sucessivamente, nos termos estabelecidos 

na clausula oitava. 

CLAUSULA DÉCIMA – DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 

A O.S.C prestará contas ao MUNICÍPIO, da seguinte forma: 

A O.S.C. apresentará à Gestora do Termo vinculada ao Departamento Municipal de 

Saúde, prestação de contas, parcial e anual, de acordo com as instruções da Secretaria de 

Administração e Finanças do Município e as normativas vigentes do Tribunal de Contas 

do Estado: 

I I) Prestação de contas mensal: até o 5º dia útil do mês subsequente ao do repasse, 

devendo conter a documentação comprovadora (via original e uma cópia) da aplicação 

dos recursos recebidos mensalmente, conforme descrito no Plano de Trabalho, 



 

devidamente acompanhado de relatório circunstanciado das atividades desenvolvidas; 

extratos bancários conciliados, evidenciando a movimentação do recurso e rentabilidade 

do período; relatório de receita e de despesas; certidão negativa de regularidade de 

situação junto à Previdência Social (CND) – (CNDT) e FGTS (CRF), relação nominal 

dos usuários atendidos. 

II) Prestação de contas anual: deverá ser apresentada até 31 de Janeiro do exercício 

subsequente, nos moldes das instruções específicas do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo e Município (prestação de contas do recurso total recebido no exercício, 

incluindo rentabilidade). 

III) Eventuais saldos não utilizados deverão ser restituídos aos cofres municipais até 31 

de dezembro do exercício a que se refere o repasse. 

IV) Apresentada a prestação de contas parcial e anual, a Comissão de Avaliação emitirá 

parecer: 

a) Técnico, quanto á execução física e atingimento dos objetivos da Colaboração. 

b) Financeiro, quanto à correta e regular aplicação dos recursos da Colaboração. 

Parágrafo 1º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas 

em data anterior ou posterior à vigência da Colaboração.  

Parágrafo 2º - Não poderão ser pagas com recursos da Colaboração, despesas decorrentes 

de multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora do prazo 

e a título de taxa de administração, bem como de aquisição de bens permanentes.  

Parágrafo 3º - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas nesta Cláusula, 

ou a sua não aprovação pela Comissão Mista de Supervisão Técnica e Administrativa de 

Convênios, importará na suspensão das liberações subsequentes até a correção das 

impropriedades ocorridas.  

V) Fica estabelecida a responsabilidade exclusiva da organização da sociedade civil pelo 

gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz 

respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal. 

VI) É exclusiva a responsabilidade da organização da sociedade civil pelo pagamento dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da 

instituição e ao adimplemento do termo de colaboração, não se caracterizando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respectivos 

pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução.  



 

CLAUSULA ONZE – DO CONTROLE E DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

DA COLABORAÇÃO. 

O controle e a fiscalização da execução do presente ajuste ficarão sob encargo do 

Departamento Municipal de Saúde, órgão municipal responsável pela execução Política 

de Saúde e do Conselho Municipal de Saúde. 

Parágrafo 1º - Fica assegurado o livre acesso dos servidores dos órgãos ou das entidades 

públicas repassadoras dos recursos, do controle interno e do Tribunal de Contas 

correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes aos 

instrumentos de transferências regulamentados pela lei vigente, bem como aos locais de 

execução do objeto. 

Parágrafo 2º - Fica estabelecida a obrigação de a organização da sociedade civil inserir 

cláusula, no contrato que celebrar com fornecedor de bens ou serviços com a finalidade 

de executar o objeto da parceria, que permita o livre acesso dos servidores ou empregados 

dos órgãos ou das entidades públicas repassadoras dos recursos públicos, bem como dos 

órgãos de controle, aos documentos e registros contábeis da empresa contratada, nos 

termos desta Lei, salvo quando o contrato obedecer a normas uniformes para todo e 

qualquer contratante. 

CLAUSULA DOZE – DA RESTITUIÇÃO  

A O.S.C. compromete-se a restituir no prazo de 30 (trinta) dias os valores repassados pelo 

MUNICÍPIO, atualizados pelos índices de remuneração das cadernetas de poupança, a 

partir da data de seu recebimento, nas seguintes hipóteses:  

I) Inexecução do objeto desta Colaboração;  

II) Não apresentação do relatório de execução físico-financeiro;  

III) Não prestação de contas no prazo exigido;  

IV) Utilização dos recursos financeiros em finalidade diversa da estabelecida.  

CLAUSULA TREZE – DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA  

A presente Colaboração poderá ser rescindida por infração legal ou descumprimento de 

suas Cláusulas e condições executórias, bem como por denúncia precedida de notificação 

no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias, por desinteresse unilateral ou consensual, 

respondendo cada partícipe, em qualquer hipótese, pelas obrigações assumidas até a data 

do efetivo desfazimento. 



 

Parágrafo 1º - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da Colaboração, caberá à O.S.C. 

apresentar ao MUNICÍPIO no prazo de até 10 (dez) dias, documentação comprobatória 

do cumprimento das obrigações assumidas até aquela data, bem como devolução dos 

saldos financeiros remanescentes, inclusive dos provenientes das aplicações financeiras. 

Parágrafo 2º - É prerrogativa MUNICÍPIO, assumir ou transferir a responsabilidade pela 

execução do objeto colaborado, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, 

de modo a evitar sua descontinuidade;  

Parágrafo 3º - Na ocorrência de cancelamento de restos a pagar, o quantitativo poderá ser 

reduzido até a etapa que apresente funcionalidade;  

CLAUSULA QUATORZE – DAS ALTERAÇÕES 

Esta Colaboração poderá ser aditada, por acordo entre os participes, nos casos de 

acréscimo ou redução do número de atendidos, bem como para prorrogação do prazo de 

vigência ou suplementação de seu valor.  

CLAUSULA QUINZE – DA PUBLICAÇÃO 

A eficácia desta Colaboração fica condicionada a publicação do respectivo extrato no 

órgão de imprensa oficial do MUNICÍPIO, no prazo de 20 (vinte) dias úteis a contar da 

data de sua assinatura.  

CLAUSULA DEZESSEIS – DO FORO 

Fica eleito o foro da Comarca de Igarapava para dirimir quaisquer questões resultantes da 

execução desta Colaboração.  

E, por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente 

termo de Colaboração em 02 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 

Guatapará, XX de XXXXXXX de 2021 

__________________________ 

JURACY COSTA DA SILVA 

Prefeito Municipal 

 

 



 

 

_________________________ 

O.S.C. 

 

 

Testemunhas 

________________________________ 

CPF: 

 

________________________________ 

CPF: 



 

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNCIA E 

DE NOTIFICAÇÃO - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 

ÓRGÃO/ENTIDADE PÚBLICO(A):___________________________________  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: ___________________ 

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO N° (DE ORIGEM):______________ 

OBJETO: ______________________________________________________  

ADVOGADO(S)/ Nº OAB: (*) _______________________________________ 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 1. Estamos CIENTES de que: a) o 

ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; b) 

poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de 

interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo 

Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na 

Resolução nº 01/2011 do TCESP; c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os 

Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão 

publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; d) 

Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato 

deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 2. Damo-nos por 

NOTIFICADOS para: a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento 

final e consequente publicação; b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas 

formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais 

couber. 

LOCAL e DATA: _______________________________________________ 

GESTOR DO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome: ___________________ 

Cargo:______________________________________________  

CPF: _____________________________ 



 

RG: _________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____  

Endereço residencial completo: _____________________________________  

E-mail institucional ______________________________________________  

E-mail pessoal:________________________________________________ 

Telefone _______________________________________________________ 

Assinatura:_____________________________________________________  

Responsáveis que assinaram o ajuste: PELO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: 

Nome:________________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________ 

CPF: _____________________________ 

 RG: _________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _____________________________________ 

E-mail institucional: _____________________________________________ 

E-mail pessoal:_______________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

PELA ENTIDADE PARCEIRA: 

Nome: __________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________ 

CPF: _____________________________ 

RG: _________________________ 



 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: _____________________________________ 

E-mail institucional: ______________________________________________ 

E-mail pessoal:__________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________________________________ 

Assinatura: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico. 

 


