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 O Processo nº 44.580/2019 
 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO 
SEMAS Nº 003/2019                                       

 
 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL, TORNA PÚBLICO O PRESENTE 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À 

SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - 

OSC INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE 

COLABORAÇÃO QUE TENHA POR OBJETO A 

EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR AO 

SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO 

ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI, NO 

MUNICPIO DA SERRA. 

 

1 - PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1 - A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas 

para a celebração de parceria 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 Municipal nº 2.033 de 2017, e pelos demais normativas 

aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.   

1.3 - Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de 

classificação, a previsão e a disponibilidade orçamentária para a celebração do 

Termo de Colaboração. 

1.4 - Não será permitida a atuação em rede e a subcontratação de serviços 

para a execução do objeto desta parceria. 

1.5 - Este edital e seus anexos, bem como toda documentação relativa  estará 

disponível no site da Prefeitura Municipal da Serra 

(www.serra.es.gov.br/site/secretaria/SEMAS) 

http://www.serra.es.gov.br/site/secretaria/SEMAS
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2 - DO OBJETO 
 

2.1 - Executar o SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE PROTEÇAO 

E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI de 

acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. As equipes 

serão vinculadas ao CREAS de Laranjeiras e CREAS de Serra Sede. 

 

2.2 - JUSTIFICATIVA 

A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas 

situações socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus 

membros, em especial, de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e 

pessoas com deficiência, além da geração de outros fenômenos como, por 

exemplo, pessoas em situação de rua, migrantes, idosos abandonados que 

estão nesta condição não pela ausência de renda, mas por outras variáveis da 

exclusão social. 

Percebe-se que estas situações se agravam justamente nas parcelas da 

população onde há maiores índices de desemprego e de baixa renda dos 

adultos. As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, 

socialização e mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, 

tornando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. A vida dessas 

famílias não é regida apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e 

necessidade de sobrevivência. Elas precisam ser compreendidas em seu 

contexto cultural, inclusive ao se tratar da análise das origens e dos resultados 

de sua situação de risco e de suas dificuldades de auto-organização e de 

participação social. 

Na história da Política de Assistência Social, a atenção à família sempre foi o 

foco de atuação, no entanto, era voltada ao atendimento ao indivíduo 

separadamente ao invés do coletivo familiar. As intervenções eram pautadas 

no sentido de ajustar o indivíduo às normas sociais. 
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Com as mudanças de paradigmas instituídos pela Constituição Federal e pela 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Assistência Social passou a ser 

definida como política social pública, que encontra um lócus no campo dos 

direitos humanos ao ser assumida como responsabilidade do Estado, tanto na 

qualificação das ações e dos serviços, quanto na universalização dos acessos. 

Considerada “direito do cidadão e dever do Estado”, constitui uma “[...] política 

de Seguridade Social não contributiva [...] ofertada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o 

atendimento às necessidades básicas.” (BRASIL, 1993). 

A partir de então, a família, enquanto sua totalidade adquiriu maior importância 

e passou a ser tratada como dinâmica, contraditória, diversa e complexa, 

construída e redefinida constantemente pelo movimento econômico, social, 

histórico e cultural. (Maria Jacinta Carneiro Jovino da Silva). 

Em 2005, é instituído o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo 

específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira, define 

e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política 

de assistência social, dentre elas Matricialidade Sociofamiliar. 

Desta forma, o Serviço complementar  ao PAEFI referenciado ao Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS oferece um conjunto 

de procedimentos técnicos especializados por meio de atendimento social; 

psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade, articulação intersetorial e 

em rede, de caráter continuado, com centralidade na família para atendimento 

às crianças, adolescentes, adultos, idosos e vítimas de violência doméstica - 

violência física, psicológica e negligência, abuso e/ou exploração sexual, 

abandono, exploração financeira, trabalho infantil com existência de outras 

violações de direitos, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao 

agressor, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da autoestima, 

superação da situação de violação de direitos ou restauração do direito violado.  

Esse serviço está vinculado aos CREAS, as famílias e indivíduos em situação 

de violação de direitos serão referenciadas ao PAEFI pelos CREAS , 
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respectivamente  Serra Sede e Laranjeiras por meio da identificação e 

encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social, serviços das 

políticas públicas setoriais, demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, 

Sistema de Segurança Pública, serviços, programas e projetos de instituições 

não governamentais e comunitárias, entre outros.  

 

3 - PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

3.1 - Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil 

(OSC), assim consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea “a” da 

Lei nº 13.019, de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de 

dezembro de 2015): 

 

a) entidade privada sem fins lucrativos 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; 

 

4 - REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

4.1 -  Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes 

exigências: 

I – Possuir objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de 

relevância pública e social; 

II – Prever, em seus Estatutos Sociais ou atos constitutivos, cláusula 

destinando o respectivo patrimônio líquido remanescente em caso de 

dissolução da entidade, a outra pessoa jurídica de igual natureza, que 

preencha os requisitos da Lei Federal 13.019/2014 e que, preferencialmente, 

tenha o mesmo objeto social da entidade extinta; 
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III – manter escrituração de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade;  

IV – Possuir: 

a) no mínimo, 1 (hum) ano de existência, com cadastro ativo, comprovados por 

meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

com base no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, admitida a 

redução desses prazos na hipótese de nenhuma organização atingi-los, 

conforme o disposto no art. 33 alínea “a” da Lei 13.019 de 2014; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 

de natureza semelhante; 

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos na parceria e o cumprimento das 

metas estabelecidas; 

d) Possuir Escritório Administrativo sediado no Estado do Espírito Santo; 

e) Estar inscrita em Conselho Municipal de Assistência Social. 

 

 

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, 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. (art. 39, caput, 

inciso III). Não são considerados membros de Poder os integrantes de 

conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39 § 6º, da Lei nº 13.019, de 

2014, e art. 27, caput, § 2º, do Decreto nº 2.033, 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 
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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, conforme art. 

39 inciso V e alíneas:  suspensão de participação em licitação e impedimento 

de contratar com a administração; declaração de inidoneidade para licitar ou 

contratar com a administração pública; conforme previsto nos Incisos II e III do 

art. 73, ambos 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). 

 

5 - DO VALOR DE REFERÊNCIA, DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS 

REPASSES 

5.1 - O valor anual de referência global para execução do objeto será de R$ 

649.506,75(seiscentos e quarenta e nove mil, quinhentos e seis reais e setenta 

e cinco centavos). 

5.2 - A dotação orçamentária que autoriza e viabiliza a celebração desta 

parceria é a seguinte: 

Órgão:  1302 Fundo Municipal de Assistência Social 

Função/Subfunção: 08.244 
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Programa: 0280 

Projeto/Atividade:  2184 

Natureza da Despesa: 3.3.50.43.00 

5.3 - O repasse dos recursos financeiros será realizado em 06 (seis) parcelas 

iguais bimestralmente, conforme cronograma de desembolso constante no 

Termo de Colaboração.   

5.4 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão 

liberadas em estrita conformidade com o cronograma de desembolso 

aprovado, transferidos eletronicamente na conta indicada pela OSC 

selecionada, não havendo sob hipótese alguma antecipação de pagamento. 

5.5 - O Município reserva-se ao direito de reter os pagamentos à OSC, caso 

constatado qualquer das impropriedades previstas na Lei nº 13.019/2014 e 

suas alterações e no Decreto 2.033/2017. 

5.6 - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o 

pagamento será suspenso até comprovada sua regularização. 

5.7 - Nas parcerias com vigência 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 (Decreto nº 2033/2017 art. 7º § 1º).   

5.7.1 - 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.  

5.8 - Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para realização 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 
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terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos 

sociais e trabalhistas; 

5.9 - 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 ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias  (Decreto 

2033/17 art. 27 Inciso II alínea “b”). 

5.10 - 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.  

5.11 - 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.  

 

6 – DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1 - A Comissão de Seleção é o órgão colegiado designado pela 

Administração Municipal, destinada a processar e julgar chamamento público 

no bojo do presente edital; 

6.2 - Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha 

participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do presente 

Edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de 

qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo 

de seleção configure conflito de interesse (Lei nº 13.019/2014, Art. 27, §2º); 

6.3 - A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não 

obsta a continuidade do processo de seleção e a celebração de parceria entre 
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a Organização da Sociedade Civil e o órgão ou entidade pública Municipal. 

Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 

substituído pelo seu suplente ou, persistindo o impedimento por outro suplente 

sucessivamente, a fim de viabilizar a realização ou continuidade do processo 

de seleção (Decreto municipal 2033/17, Art .12, § 1º e § 2º); 

6.4 - Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro deste colegiado. 

6.5 - 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. 

 

7 - FASE DE SELEÇÃO 

 

7.1 A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

 

 

 Tabela 1 – Etapas Chamamento Público 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento 
Público. 

20/08/2019  

2 Entrega dos envelopes com as propostas 
pelas OSC.  

20/09/2019 das 9 às 
10:30 hs  
 

3 Abertura dos envelopes  20/09/2019 as 11 hs. 

4 Avaliação das propostas pela Comissão de 
Seleção.  

20/09//2019 a 
24/09/2019  

5 Divulgação do resultado. 24/09/2019 

6 Interposição de recursos contra o resultado.  27/09/2019  

7 Análise dos recursos pela Comissão de 
Seleção. 

30/09/2019 

8 Homologação e publicação do resultado 
final da fase de seleção, com divulgação 
das decisões recursais proferidas (se 
houver).  

07/10/2019 
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7.2 - Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos 

para a celebração da parceria (arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não 

ocorrência de impedimento para a celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 

13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento das propostas, 

sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s), 

nos termos do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014.   

7.3 - Publicação do Edital de Chamamento Público.  

7.3.1 - O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do 

Município da Serra com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação 

das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

7.4 - Apresentação da Proposta pela OSC 

7.4.1 - As OSC interessadas em participar da execução do objeto prevista 

neste Edital deverão apresentar em envelope lacrado contendo proposta 

técnica, comprovante do item 7.5.10,  anexos II  na Sede da SEMAS – 

Secretaria Municipal de Assistência Social, rua Maestro Antônio Cícero 111 – 

4º andar, Caçaroca no dia 20/09/2019, das 09h00 às 10h30,  contendo no 

verso e na frente do envelope, respectivamente os seguintes dados: 

Destinatário: À Secretaria Municipal de 

Assistência Social – SEMAS 

Edital 003/2019 

Objeto da Parceria: 

 

Remetente: OSC 

CNPJ nº.: 

Representante: 

Telefone e-mail: 

 

7.4.1.1 - Não será aceito nenhum acréscimo de material ou informação, após a 

entrega dos envelopes, inclusive nos pedidos de interposição de recursos. 

7.4.1.2 - Os documentos entregues e seus anexos, não serão devolvidos 

qualquer que seja o resultado da seleção. 

7.4.1.3 - Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta.  
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7.4.2 - Somente serão admitidas Propostas Técnicas relacionadas ao objeto do 

Edital. 

7.4.3 - A Proposta Técnica deverá ser apresentada com identificação do 

proponente, sem emendas, rasuras ou entrelinhas que venham a ensejar 

dúvidas, devidamente assinada e rubricada em todas as suas folhas, pelo 

representante legal da instituição, em 01 (uma) via impressa, reconhecendo 

assim, a plena aceitação e aplicação das normas e dos critérios deste 

Chamamento Público. Além desta via impressa deverá entregar a proposta em 

mídia digital (física).  

7.4.4 - A Proposta Técnica deverá ser apresentada tendo por base o termo 

referência para elaboração de proposta para execução de serviço - anexo I e 

considerar ainda:  

7.4.4.1 - A descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado 

o nexo com a atividade e com as metas a serem atingidas; 

7.4.4.2 - A descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 

7.4.4.3 - A descrição da metodologia de trabalho, forma de execução das 

atividades a serem realizadas para atingir as metas e objetivos propostos; 

7.4.4.4 - A definição dos parâmetros, indicadores, documentos e outros meios 

a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

7.4.4.5 - A previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas 

na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 

discriminação dos custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto; 

7.4.4.6 -   Os valores a serem repassados mediante cronograma de 

desembolso. 

 

7.5 - Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.  

7.5.1 - A abertura dos envelopes será realizada na Secretaria Municipal de 

Assistência Social no dia 20/09/2019, as 11 h, sendo lavrada ata 

circunstanciada, assinada pelos proponentes presentes e pelos membros da 

Comissão, ficando todos os documentos à disposição dos representantes, 

para exame. 
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7.5.2 - Qualquer proponente, através de seu representante legal poderá fazer 

constar em ata seus reclames, ficando à critério dos membros da Comissão 

considerá-lo ou não, não possuindo efeito de recurso, que tem seu próprio 

procedimento. 

7.5.3 - A Comissão suspenderá a sessão para análise detalhada da proposta e 

proceder ao processo classificatório. 

7.5.4 -  Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão 

de Seleção analisará as propostas apresentadas pelas OSC concorrentes. A 

análise e julgamento de cada proposta serão realizados pela Comissão de 

Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

7.5.5 -  A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 

para conclusão do julgamento das propostas e divulgação do resultado do 

processo de seleção.  

7.5.6 - A Comissão deverá rubricar todos os documentos apresentados e os 

envelopes, contendo as propostas, que ficarão em poder da Comissão até o 

julgamento final; 

7.5.7 - As propostas, depois de abertas, serão irretratáveis e irrenunciáveis; 

7.5.8 -   A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório e 

serão avaliadas e pontuadas de acordo com os itens descritos a seguir: 

 

Tabela 2 – Critérios de julgamento 

 

QUADRO DE PONTUAÇÃO – EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAS 003/2019 

  
Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação 
  

A) 

  

  

  

  

Contempla os princípios, diretrizes e 
objetivos constantes na referência para 
elaboração da proposta de execução de 
serviço 

 Pontuação 
máxima 

a) Caracterização, descrição do serviço 
– (De 0 a 3 pts) 

10 
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b) Caracterização do público alvo – (De 
0 a 3 pts) 

c)Objetivo Geral – (De 0 a 4 pts) 

  

A proposta metodológica contempla os 
itens da Referência para elaboração de 
proposta de execução de serviço para o 
alcance dos objetivos e o detalhamento 
das ações 

 Pontuação 
máxima 

A) Adequação da 
proposta técnica 
em consonância 
com a legislação 
que rege a Política 
de Assistência 
Social 

a) grau de adequação da proposta 
serviços essenciais; acolhida/recepção; 
escuta; construção de plano de 
atendimento familiar; desenvolvimento 
de convívio grupal e social; estudo social 
– (De 0 a 5 pts) 
 

36 

    

b) grau de adequação da proposta aos 
objetivos específicos (as ações 
propiciam o alcance dos objetivos) – (De 
0 a 10 pts) 

  

Obs. A atribuição 
de nota “zero” 
neste critério 

implica eliminação 
da proposta, por 

força artigo 22  da 
Lei 13.019, de 
2014, exceto a 

letra l. 

c)organização da rotina de trabalho - 
(De 0 a 5 pts) 

  
d) estratégias de articulação com a rede 
socioassistencial - (De 0 a 5 pts) 

  
e) estratégias de articulação com a rede 
intersetorial - (De 0 a 5 pts) 

  
f) acompanhamento e monitoramento 
dos encaminhamentos realizados; (De 0 
a 6 pts) 

  
Cronograma de atividades está em 
consequência com   a metodologia 
proposta – (De 0 a 2 pts) 2 

  
   Apresenta inovação complementar a 

metodologia de trabalho. - (De 0 a 2 pts) 2 

B) 

Adequação da 
proposta ao 

Decreto 
2.033/2017 

Apresenta detalhamento para utilização 
dos recursos em todos os tipos de 
despesas necessárias previstas nas 
propostas. – (De 0 a 2 pts) 2 
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Considera a contratação de recursos 
humanos com a mensuração da 
compatibilidade dos custos 
apresentados com os preços praticados 
no mercado ou com outras parcerias da 
mesma natureza e atende os 
parâmetros de valores praticados pela 
administração pública, conforme decreto 
2.033/2017 - (De 0 a 2 pts) 2 

C) 

Comprovação de 
experiência 
prévia na 
execução do 
objeto 

Experiência prévia comprovada no 
objeto do Edital 2 

D) 

Comprovação de 
experiência 
prévia com 
público alvo 

Experiência prévia comprovada no 
atendimento a população em situação 
de violação de direito 2 

E) 

Comprovação de 
experiência 
prévia  no 
acompanhamento 
de famílias com 
crianças e 
adolescentes  em 
medidas 
protetivas de 
acolhimento 
institucional 

Experiência prévia comprovada no 
acompanhamento de famílias com 
crianças e adolescentes com medida 
protetiva.   2 

TOTAL 60 

 

 
7.5.9 -  A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação 

ao critério de julgamento, acarretará a eliminação da proposta, podendo 

ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição 

proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 

apuração do cometimento de eventual crime. 

7.5.10 - Para a pontuação relativas ao critério de experiência o proponente 

deverá descrever minuciosamente as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 
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duração, financiador(es), local ou abrangência e beneficiários. A comprovação 

documental de tais experiências será realizada mediante a apresentação 

de documentos de celebração de parceria da OSC com o Poder Público, 

devendo ser entregue juntamente com a proposta técnica. 

7.5.11 -Serão eliminadas aquelas propostas: 

a)  cuja pontuação total for inferior a 30 (trinta) pontos; 

b)  que estejam em desacordo com o Edital; ou 

7.5.12 - As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem 

decrescente, de acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela 2. 

7.5.13 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será 

feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Caso 

persista o empate será considerada vencedora a entidade com mais tempo de 

inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social.  

 

7.6 -  Divulgação do resultado. 

 A administração pública divulgará o resultado do processo de seleção na 

página do sítio oficial da Prefeitura Municipal da Serra na internet iniciando-se o 

prazo para recurso. 

 

7.7 - Interposição de recursos.  

7.7.1 - Com base no Decreto Municipal 2.033 de 2017, os participantes que 

desejarem recorrer contra o resultado preliminar da classificação deverão fazê-

lo à comissão de seleção no prazo de 03 dias úteis, contados a partir da 

publicação do resultado.  

7.7.2 -  Os recursos serão apresentados por meio impresso, lacrados em 

envelope dirigidos à Comissão de Chamamento Público e entregues na sede 

da Secretaria Municipal de Assistência Social de segunda a sexta feira de 9:00 

às 17:00 horas  

 
7.8 - Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

7.8.1 - Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua 

decisão no prazo de 5 (cinco) dias corridos, não cabendo novo recurso contra 

esta decisão. 
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7.9 - Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de 

seleção, com divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  

7.9.1 - Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem 

interposição de recurso, o gestor da pasta deverá homologar e divulgar, no sítio 

eletrônico oficial, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do 

processo de seleção (art. 17 do Decreto nº 2.033, de 2017). 

7.9.2 - A habilitação da organização da sociedade civil na etapa competitiva e 

na etapa da classificação não implica relação de obrigatoriedade para 

formalização de parceria, contudo, havendo a celebração da parceria será 

obedecida a ordem de classificação.  

7.9.3 - A revogação ou anulação do processo de Chamamento Público não 

gera direito à indenização às organizações da sociedade civil participantes. 

 

 

8 - DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

8.1 - Vencida as etapas de classificação, recursos e homologação do resultado 

pela Comissão de Chamamento público a Secretaria Municipal de Assistência 

Social procederá aos atos para celebração do Termo de Colaboração. 

8.2 -A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do 

instrumento de parceria: 

Tabela 3 - Etapas Celebração Termo de Colaboração 

 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação 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. 
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3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 

necessário. 

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

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

Município. 

 

8.2 .1 - Etapa 1: Convocação da OSC selecionada para apresentação do 

plano de trabalho e comprovação do atendimento dos requisitos para 

celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) 

legais. Para a celebração da parceria, o órgão gestor convocará a OSC 

selecionada para no prazo de 10 (dez) dias corridos a partir da convocação, 

apresentar o seu plano de trabalho (art. 25 do Decreto nº 2033 de 2017) 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, art. 26 do decreto municipal 2.033 de 2017). 

8.2.2 - Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada 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, e o art. 25 do Decreto nº 2.033, de 2017). 

8.2.3 - O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos:  

a)  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; 

b)  a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que 

demandarão atuação em rede; 

c)  a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  

d)  a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem 

utilizados para a aferição do cumprimento das metas; 

e)  a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas 

na execução das ações, incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a 

discriminação dos custos indiretos necessários à execução do objeto; 

f)  os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;  
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8.2.4 - A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 

8.2.3. 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, tais como cotações, 

tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas ou 

quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. 

8.2.5 - A previsão de gastos com pessoal deverá atender aos parâmetros de 

valores praticados pela administração municipal. 

8.2.6 - Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no 

mesmo prazo acima de 10 (dez) dias úteis, 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, (art. 26 do decreto municipal 2033/2017) 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 registrado e suas alterações, em conformidade com as 

exigências previstas no artigo 33 da Lei Federal nº 13.019/2014;  

II - Cópia autenticada da ata de eleição e posse da atual diretoria da 

organização da sociedade civil, registrada na forma da lei;  

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 organização da sociedade civil existe há, no 

mínimo, 1 ano com cadastro ativo;  

IV - Comprovante de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou 

de objeto de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de 

outros:  

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

pública, organismos internacionais, empresas ou outras organizações da 

sociedade civil; 

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento 

realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela; 

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#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
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d) currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil, 

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 organização da 

sociedade civil; 

V- Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida 

Ativa da União;  

VI - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 

CRF/FGTS;  

VII - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT;  

VIII - Certidão Negativa de Débitos Municipais ou Certidão Positiva com efeito 

de Negativa Municipal;  

IX - Relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade 

civil, 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;  

X- Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 

funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato 

de locação;  

XI - Declaração do representante legal da organização da sociedade civil com 

informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem em quaisquer 

das vedações previstas no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014, as quais 

deverão estar descritas no documento;  

XII - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre 

a existência de instalações e outras condições materiais da organização ou 

sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria; e  
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XIII - prova do registro e/ou inscrição no Conselho Municipal de Assistência 

Social. 

XIV – Certidão de regularidade do CADIN. 

8.2.7 - A capacidade técnica e operacional da organização da sociedade civil 

independe da capacidade já instalada, admitida a contratação de profissionais, 

a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação 

de espaço físico para o cumprimento do objeto da parceria. 

 8.2.8 - Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto 

dos itens V a VIII, as certidões positivas com efeito de negativas. 

8.2.9 - A critério da administração pública municipal, os documentos previstos 

nos itens III e V a VIII poderão ser substituídos pelo cadastro no Cadastro de 

Fornecedores do Município da Serra. 

8.2.10 - A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em seus 

atos societários e em seu quadro de dirigentes, quando houver.  

8.2.11 - O prazo disciplinado no item III poderá ser reduzido por ato específico 

e excepcional do Prefeito quando nenhuma organização da sociedade civil o 

atingir. 

8.2.12 - A apresentação das documentações elencadas  nos itens anteriores é  

de responsabilidade do representante legal da OSC e são requisitos 

indispensáveis para a formalização da parceria, de modo que aquelas que não 

puderem ser obtidas na forma, serão solicitadas pela administração pública à 

OSC, que deverá apresentá-las no prazo de até 5 (cinco) dias úteis contados 

da solicitação, sob pena de desclassificação da proposta. 

8.2.13 - Todas as cópias apresentadas devem ser legíveis e corresponder com 

as originais, na forma da lei. 

8.2.14 - O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento 

dos requisitos impostos nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada 

e entregues pessoalmente na Sede da Secretaria Municipal de Assistência 

Social localizada na Rua Maestro Antônio Cícero, 111, Caçaroca – Serra – ES. 

 

8.3. Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração 

da parceria e de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
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Análise do plano de trabalho. 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. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de trabalho. 

8.3.1 -  No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração de parcerias, a administração pública municipal deverá consultar o 

Cadastro  de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas – CEPIM, o 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, o Cadastro 

Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal – CADIN, o 

Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS, o Cadastro 

Integrado de Condenações por Ilícitos Administrativos – CADICON e o 

Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade 

Administrativa e Inelegibilidade do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, para 

verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à referida celebração.  

8.3.2 -  A administração pública Municipal examinará o plano de trabalho 

apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela OSC imediatamente 

mais bem classificada que tenha sido convocada.   

8.3.3 -  Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo 

com as informações 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.  

8.3.4 - 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 art. 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. 

8.3.5 - 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 da Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, 
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sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 

 

8.4.  Etapa 3: Ajustes no plano de trabalho e regularização de 

documentação, se necessário. 

8.4.1 - 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 5 (cinco) dias corridos, 

sob pena de não celebração da parceria.  

8.4.2 -  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 5(cinco) dias corridos, contados da data 

de recebimento da solicitação apresentada. 

8.4.3. A OSC deverá providenciar as licenças necessárias junto aos órgãos 

competentes. 

 

8.5.  Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de 

Colaboração. 

8.5.1 - 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 pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social, as designações do gestor da parceria e da Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução 

da parceria.   

8.5.2 - O parecer técnico analisará a compatibilidade entre os valores 

apresentados no plano de trabalho, conforme disposto no § 1º do artigo 25 do 

Decreto Municipal 2.033 de 2017 e o valor de referência ou teto indicado no 

edital, conforme disposto no § 8º do artigo 7º do referido Decreto. 

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

parceria. 

8.5.4 - 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 
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regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos 

requisitos e exigências previstos para celebração.  

8.5.5 - A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no 

quadro de dirigentes, quando houver. 

8.6 - Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário 

Oficial da União. 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). 

 

9.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

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

Prefeitura Municipal da Serra na internet, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias 

para a apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

9.2 - Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência 

mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio das propostas, de forma 

eletrônica, pelo e-mail chamamento.semas@serra.es.gov.br ou por petição 

dirigida ou protocolada no endereço informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A 

resposta às impugnações caberá à SEMAS por meio da comissão de seleção.  

9.3 - 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: chamamento.semas@serra.es.gov.br. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção. 

9.4 - 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. 

9.5 - 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. 
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9.6 - 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. 

9.7 - 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. 

9.8 - 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.  

9.9 -  A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa 

para participar deste Chamamento Público.   

9.10 -  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. 

9.11 - O presente Edital terá vigência de 24 meses a contar da data da 

homologação do resultado definitivo. 

 

9.12 -  Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I – Referência para Elaboração da Proposta de Colaboração  

Anexo II – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo III– Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo IV – Declaração do Art. 27 do Decreto Nº 2.033, DE 2017, e Relação 

dos Dirigentes da Entidade; 

Anexo V - Declaração da não ocorrência de impedimentos; 
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Anexo VI – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo VII – Minuta do Instrumento de Parceria 
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO I 

 

Referência para Elaboração da Proposta de Colaboração 

1 – DO OBJETO  

 Executar o SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E 

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI de 

acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. As equipes 

complementares serão vinculadas ao CREAS de Laranjeiras e CREAS de 

Serra Sede. 

  

2.2 – CONTEXTUALIZAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

A realidade brasileira nos mostra que existem famílias com as mais diversas 

situações socioeconômicas que induzem à violação dos direitos de seus 

membros, em especial, de suas crianças, adolescentes, jovens, idosos e 

pessoas com deficiência, além da geração de outros fenômenos como, por 

exemplo, pessoas em situação de rua, migrantes, idosos abandonados que 

estão nesta condição não pela ausência de renda, mas por outras variáveis da 

exclusão social. 

Percebe-se que estas situações se agravam justamente nas parcelas da 

população onde há maiores índices de desemprego e de baixa renda dos 

adultos. As dificuldades em cumprir com funções de proteção básica, 

socialização e mediação, fragilizam, também, a identidade do grupo familiar, 

tornando mais vulneráveis seus vínculos simbólicos e afetivos. A vida dessas 

famílias não é regida apenas pela pressão dos fatores socioeconômicos e 

necessidade de sobrevivência. Elas precisam ser compreendidas em seu 

contexto cultural, inclusive ao se tratar da análise das origens e dos resultados 

de sua situação de risco e de suas dificuldades de auto-organização e de 

participação social. 
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Na história da Política de Assistência Social, a atenção à família sempre foi o 

foco de atuação, no entanto, era voltada ao atendimento ao indivíduo 

separadamente ao invés do coletivo familiar. As intervenções eram pautadas 

no sentido de ajustar o indivíduo às normas sociais. 

Com as mudanças de paradigmas instituídos pela Constituição Federal e pela 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), a Assistência Social passou a ser 

definida como política social pública, que encontra um lócus no campo dos 

direitos humanos ao ser assumida como responsabilidade do Estado, tanto na 

qualificação das ações e dos serviços, quanto na universalização dos acessos. 

Considerada “direito do cidadão e dever do Estado”, constitui uma “[...] política 

de Seguridade Social não contributiva [...] ofertada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o 

atendimento às necessidades básicas.” (BRASIL, 1993). 

A partir de então, a família, enquanto sua totalidade adquiriu maior importância 

e passou a ser tratada como dinâmica, contraditória, diversa e complexa, 

construída e redefinida constantemente pelo movimento econômico, social, 

histórico e cultural. (Maria Jacinta Carneiro Jovino da Silva). 

Em 2005, é instituído o Sistema Único de Assistência Social – SUAS, 

descentralizado e participativo, que tem por função a gestão do conteúdo 

específico da Assistência Social no campo da proteção social brasileira, define 

e organiza os elementos essenciais e imprescindíveis à execução da política 

de assistência social, dentre elas Matricialidade Sociofamiliar. 

Desta forma, o Serviço complementar  ao PAEFI referenciado ao Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social – CREAS oferece um conjunto 

de procedimentos técnicos especializados por meio de atendimento social; 

psicossocial na perspectiva da interdisciplinaridade, articulação intersetorial e 

em rede, de caráter continuado, com centralidade na família para atendimento 

às crianças, adolescentes, adultos, idosos e vítimas de violência doméstica - 

violência física, psicológica e negligência, abuso e/ou exploração sexual, 

abandono, exploração financeira, trabalho infantil com existência de outras 

violações de direitos, bem como aos seus familiares e, quando possível, ao 
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agressor, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da autoestima, 

superação da situação de violação de direitos ou restauração do direito violado.  

Esse serviço está vinculado aos CREAS, as famílias e indivíduos em situação 

de violação de direitos serão referenciadas ao PAEFI pelos CREAS , 

respectivamente  Serra Sede e Laranjeiras por meio da identificação e 

encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social, serviços das 

políticas públicas setoriais, demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, 

Sistema de Segurança Pública, serviços, programas e projetos de instituições 

não governamentais e comunitárias, entre outros.  

3 – DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: 

Serviço de atendimento complementar ao serviço de proteção e atendimento 

especializado a famílias e indivíduos, ofertando apoio, orientação e 

acompanhamento quando ocorrer situação de ameaça ou violação de direitos. 

Compreende atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, 

a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares, comunitários e sociais 

e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de 

condições que as vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco 

pessoal e social. 

3.1 – PÚBLICO ALVO 

Famílias e indivíduos que vivenciam violações de direitos por decorrência de: 

Violência física, psicológica e negligência; Violência sexual: abuso e/ou 

exploração sexual; Afastamento do convívio familiar devido à aplicação de 

medida socioeducativa ou medida de proteção; Tráfico de pessoas; Situação 

de rua e mendicância; Abandono; Vivência de trabalho infantil; Discriminação 

em decorrência da orientação sexual e/ou raça/etnia; Outras formas de 

violação  de  direitos decorrentes de discriminações/submissões a 

situações que provocam danos e agravos a sua condição de vida e os 

impedem de usufruir autonomia e bem estar; Descumprimento de 

condicionalidades do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil - PETI em 

decorrência de violação de direitos.   
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3.2– OBJETIVO GERAL 

Assegurar a proteção social, a defesa e a garantia de direitos de crianças, 

adolescentes, adultos, idosos e pessoas com deficiência em situação de violência 

intrafamiliar, física, psicológica, negligência, abuso e exploração sexual, 

abandono, exploração financeira e trabalho infantil com existência de outras 

violações de direitos. 

3.2.1– OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1- Contribuir para o fortalecimento da família no desempenho de sua função 

protetiva; 

2- Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços 

públicos, conforme necessidades; 

3- Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia 

dos usuários; 

4- Contribuir para romper com padrões violadores de direitos no interior da família; 

5- Contribuir para a reparação de danos e da incidência de violação de direitos; 

6- Prevenir a reincidência de violações de direitos.  

 

4 – META 

Atender e acompanhar famílias e indivíduos em situação de violação de direitos 

na área de abrangência do CREAS de Laranjeiras e CREAS Serra Sede 

conforme Tabela de Atendimento a seguir: 

Creas de 

Referência 

Acompanhamento de  

Famílias em situação 

de vulnerabilidade 

Atendimento/A

no 

Oficinas/Ano Visitas 

Domiciliares/Ano 

Creas Serra Sede 45 203 36 78 

Creas Laranjeiras 45 203 36 78 

Total 90 406 72 156 
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5 – DA METODOLOGIA  

A OSC deverá expressar de forma objetiva e detalhada o processo de trabalho 

para o desenvolvimento das ações essenciais ao serviço nos seguintes itens: 

Acolhida; escuta; estudo social; diagnóstico socioeconômico; monitoramento e 

avaliação do serviço; orientação e encaminhamentos para a rede de serviços 

locais; construção de plano de atendimento familiar; orientação sociofamiliar; 

atendimento psicossocial; orientação jurídico-social; referência e contra 

referência; informação, comunicação e defesa de direitos; apoio à família na 

sua função protetiva; acesso à documentação pessoal; mobilização, 

identificação da família extensa ou ampliada; articulação da rede de serviços 

socioassistenciais; articulação com os serviços de outras políticas públicas 

setoriais; articulação interinstitucional com os demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos; mobilização para o exercício da cidadania; trabalho 

interdisciplinar; elaboração de relatórios e/ou prontuários; estímulo ao convívio 

familiar, grupal e social; mobilização e fortalecimento do convívio e de redes 

sociais de apoio; desenvolvimento de habilidades na lida com conflito intrafamiliar; 

favorecer processos  e espaços de participação social; o desenvolvimento do respeito 

a si próprio e aos outros baseados em princípios éticos de justiça e cidadania. 
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As atividades/ações previstas na metodologia deverão constar no cronograma de atividades, conforme modelo abaixo: 

5.1 - PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES COM CRONOGRAMA 

META 

PACTUADA 

ATIVIDADES 

Janeiro /  

Fevereiro 

Março / 

Abril 

Maio / 

Junho 

Julho / 

Agosto 

Setembro / 

Outubro 

Novembro / 

Dezembro 

1 - 

       

       

2 - 

       

       

3 -        

        

1 - As atividades deverão estar relacionadas com as metas e indicadores pactuados  
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5.2 – FORMAS DE ACESSO AO SERVIÇO 

Identificação e encaminhamento dos serviços de proteção e vigilância social 

por encaminhamento de outros serviços socioassistenciais, das demais 

políticas públicas setoriais, assim como dos demais órgãos do sistema de 

garantia de direitos e do sistema de segurança pública e demanda espontânea.  

5.3 – IMPACTO SOCIAL ESPERADO: 

- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus agravamentos ou 

reincidência; 

 - Orientação e proteção social a famílias e indivíduos; - acesso a serviços 

socioassistenciais e das políticas públicas setoriais;  

- Identificação de situações de violação de direitos socioassistenciais; 

 - Melhoria da qualidade de vida das famílias. 

5.4 - AQUISIÇÕES DOS USUÁRIOS: 

a) SEGURANÇA DE ACOLHIDA: 

-   Ser acolhido nos serviços em condições de dignidade; 

 -  Ter reparados ou minimizados os danos por vivências de violência e abusos;  

-   Ter sua identidade, integridade e história de vida preservadas. 

b) SEGURANÇA DE CONVÍVIO OU VIVÊNCIA FAMILIAR, COMUNITÁRIA E 

SOCIAL: 

-   Ter assegurado o convívio familiar, comunitário e/ou social; 

 - Ter acesso a serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas 

setoriais, conforme necessidades. 

5.5 - ARTICULAÇÂO EM REDE: 

Serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica e Proteção Social 

Especial; Serviços de políticas públicas setoriais; demais órgãos do Sistema de 

Garantia de Direitos; Sistema de Segurança Pública; Instituições de Ensino e 
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Pesquisa; Serviços, programas e projetos de Instituições não governamentais e 

comunitárias. 

6-   RECURSOS HUMANOS:  

         Equipe mínima a ser contratada: 

Quantidade Escolaridade Função Carga 

horária 

01 Superior Nível Superior 40h 

06 Superior  Assistente Social 30h 

06 Superior Psicólogo 30h 

02 Superior  Advogado  30h 

Para a composição de sua equipe de trabalho, a OSC deverá cumprir o 

disposto neste edital. Os recursos humanos deverão estar compatíveis com o 

Plano de Trabalho, com quadro de profissionais capacitados para realizar as 

atividades, e no caso da equipe técnica, possuir registro em seus respectivos 

conselhos de classe, atendendo inclusive ao que dispõe as legislações 

específicas de cada segmento. 

 Os Recursos Humanos irão compor duas equipes lotadas nos CREAS de 

Laranjeiras e CREAS de Serra Sede, vinculadas as respectivas coordenações. 

A contratação dos profissionais previstos no Plano de Trabalho deverá ocorrer, 

obrigatoriamente, no prazo de até 15 (quinze) dias após a celebração da 

parceria. Caso excedido o prazo mencionado, o recurso financeiro referente ao 

período deverá ser devolvido proporcionalmente à administração pública.   

O desligamento e/ou afastamento de profissionais durante a vigência da 

parceria deverá ser informado, imediatamente, ao técnico de monitoramento 

por meio de ofício. A substituição do profissional deverá ocorrer no prazo de 30 

(trinta) dias. Caso excedido o prazo mencionado, o recurso financeiro referente 

ao período deverá ser devolvido proporcionalmente à administração pública.  
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É importante que os profissionais recrutados e contratados pela OSC para 

atuarem Serviço Complementar ao Serviço de Proteção e Atendimento 

Especializado a Família e Indivíduos – PAEFI,  tenham perfil condizente com o 

trabalho a ser realizado nesse âmbito, preferencialmente com conhecimentos 

técnicos e experiência na área, além de devida qualificação para ocupar 

determinados cargos, visando a garantir a qualidade do serviço prestado. 

7- PERFIL DESEJADO 

A equipe de RH deverá ser composta por profissionais com capacidade de 

conhecimentos e desejável experiência de trabalho em equipe interdisciplinar, 

trabalho em rede e atendimento a famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal e social, por violação de direitos; Escolaridade mínima de nível superior, 

com formação em Serviço Social, Psicologia e Direito; Conhecimento da 

legislação referente à política de Assistência Social, direitos socioassistenciais e 

legislações relacionadas a segmentos específicos (crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com deficiência, mulheres etc.); Conhecimento da rede 

socioassistencial, das políticas públicas e órgãos de defesa de direitos; 

Conhecimentos teóricos, habilidades e domínio metodológico necessários ao 

desenvolvimento de trabalho social com famílias e indivíduos em situação de risco 

pessoal e social, por violação de direitos (atendimento individual, familiar e em 

grupo); Conhecimentos e habilidade para escuta qualificada das 

famílias/indivíduos. 

Os currículos dos profissionais a sem contratados pela OSC deverão ser 

apresentados na prestação de contas da 1ª parcela a ser repassada. 
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7.1 - CARGOS E ATRIBUIÇÕES  

FUNÇÕES 
ESCOLARIDAD

E MÍNIMA 
REQUISITOS MÍNIMOS PRINCIPAIS ATRIBUIÇÕES A SEREM DESENVOLVIDAS 

- Assistente 

Social 

- Psicólogo 

 

Formação de 

nível superior 

- Capacidade de 

conhecimentos e desejável 

experiência de trabalho em 

equipe interdisciplinar; 

-    Realizar atendimento a 

famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal e 

social, por violação de 

direitos; 

- Conhecimento da legislação 

referente à política de 

Assistência Social, direitos 

socioassistenciais e 

legislações relacionadas a 

• Acolhida, escuta qualificada, acompanhamento 

especializado e oferta de informações e orientações; 

•  Elaboração, junto com as famílias/indivíduos, do Plano de 

acompanhamento Individual e/o Familiar, considerando as 

especificidades e particularidades de cada um; 

• Realização de acompanhamento especializado, por meio de 

atendimentos familiar, individuais e em grupo; 

•  Realização de visitas domiciliares às famílias 

acompanhadas pelo CREAS, quando necessário; 

• Realização de encaminhamentos monitorados para a rede 

socioassistencial, demais políticas públicas setoriais e 

órgãos de defesa de direito; 

•  Trabalho em equipe interdisciplinar; 
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segmentos específicos 

(crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com 

deficiência, mulheres etc.); 

- Conhecimento da rede 

socioassistencial, das 

políticas públicas e órgãos de 

defesa de direitos;  

- Conhecimentos teóricos, 

habilidades e domínio 

metodológico necessários ao 

desenvolvimento de trabalho 

social com famílias e 

indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, por 

violação de direitos 

(atendimento individual, 

familiar e em grupo); 

•  Alimentação de registros e sistemas de informação sobre 

das ações desenvolvidas; 

• Participação nas atividades de planejamento, monitoramento 

e avaliação dos processos de trabalho; 

•  Participação das atividades de capacitação e formação 

continuada da equipe do CREAS, reuniões de equipe, 

estudos de casos, e demais atividades correlatas; 

• Participação de reuniões para avaliação das ações e 

resultados atingidos e para planejamento das ações a serem 

desenvolvidas; para a definição de fluxos; instituição de 

rotina de atendimento e acompanhamento dos usuários; 

organização dos encaminhamentos, fluxos de informações e 

procedimentos. 

• Participação no planejamento e no desenvolvimento de 

ações de mobilização e enfrentamento das violações de 

direito. 
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 - Conhecimentos e 

habilidade para escuta 

qualificada das 

famílias/indivíduos; 

 

Advogado  
Formação de 

nível superior 

- Capacidade de 

conhecimentos e desejável 

experiência de trabalho em 

equipe interdisciplinar; 

-    Realizar atendimento a 

famílias e indivíduos em 

situação de risco pessoal e 

social, por violação de 

direitos; 

- Conhecimento da legislação 

referente à política de 

Assistência Social, direitos 

- Orientação Jurídico- Social nas Situações de Violação de 

Direito, Confecções de Ofícios: 

• Orientar os usuários acerca de ações judiciais e extrajudiciais 

decorrentes da violação sofrida pela família; 

• Acompanhar e orientar acerca de procedimentos 

administrativos encaminhados ao CREAS pelo Ministério 

Público; 

• Acompanhar e orientar acerca de processos encaminhados 

ao CREAS pelos JIJUS; 

• Acompanhar e orientar acerca de processos encaminhados 

ao CREAS por Varas Cíveis, Criminais e outras; 
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socioassistenciais e 

legislações relacionadas a 

segmentos específicos 

(crianças e adolescentes, 

idosos, pessoas com 

deficiência, mulheres etc.); 

- Conhecimento da rede 

socioassistencial, das 

políticas públicas e órgãos de 

defesa de direitos;  

- Conhecimentos teóricos, 

habilidades e domínio 

metodológico necessários ao 

desenvolvimento de trabalho 

social com famílias e 

indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, por 

violação de direitos 

• Ingressar com pedido de Medidas Protetivas;  

• Proceder a anotações sobre as intervenções e 

encaminhamentos no prontuário SUAS; 

• Desenvolver ações com a equipe visando o acesso a 

Direitos; 

• Proporcionar ou facilitar o acesso aos direitos sociais; 

• Auxiliar, participar e realizar mediação de conflitos; 

• Participar das reuniões de estudo de casos, 

• Elaborar planos de atendimentos com famílias; 

• Atuar interdisciplinarmente;  

• Participar de reuniões com a rede de atendimento. 

•  Ingressar com pedido de Medidas Protetivas;  

• Propor atos, normas, instruções para melhor desenvolver as 

ações de Proteção Social, bem como atos administrativos e 

anteprojetos de lei para preencher lacunas; 
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(atendimento individual, 

familiar e em grupo); 

 - Conhecimentos e 

habilidade para escuta 

qualificada das 

famílias/indivíduos 

• Realizar outras atividades jurídicas inerentes ao operador do 

direito 

 

Coordenador 

Nível Superior – 

Profissional que 

compõe a gestão 

do SUAS¹ 

 

-Experiência em trabalho 

coordenação de equipe; 

- Conhecimento da Política 

de Assistência Social;  

- Desejável especialização na 

área social; 

 

• Coordenar a coleta dos dados para a alimentação de 

registros e sistemas de informação sobre das ações 

desenvolvidas pelas duas equipes dos CREAS; 

• Participar nas atividades de planejamento, monitoramento e 

avaliação dos processos de trabalho; 

• Definir com as equipes a dinâmica e os processos de 

trabalho a serem desenvolvidos em conjunto com os demais 

profissionais do CREAS e ou Coordenadores dos CREAS. 

¹ - A função de coordenador deverá ser exercida por Profissional de nível superior que compõe a gestão do SUAS (Resolução CNAS nº 17/2011)  
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8. METAS E INDICADORES: 

Objetivo: Contribuir para romper com os padrões  violadores de direitos no interior da família  fortalecendo a  sua função 

protetiva 

Meta Indicador Cálculo 
Meios de 

verificação 
Resultados Esperados 

Referência de 

análise 

Acompanhar as 

famílias com 

presença de 

trabalho infantil 

Acompanhar 40% 

do total de 

famílias 

encaminhadas 

pela rede 

socioassistencial, 

intersetorial e 

Sistema de 

Garantia de 

Direitos 

Nº de famílias com 
presença de trabalho 
infantil acompanhadas no 
bimestre 

x 
Nº de famílias com 
presença de trabalho 
infantil identificadas pela 
rede socioassistencial, 
intersetorial e Sistema de 
Garantia de Direitos 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

atendimento (RMA) 

Redução dos agravos 

decorrentes da situação 

de violação de direitos. 

Melhoria do acesso a rede 

socioassistencial e demais 

políticas públicas. 

Fortalecimento da função 

protetiva da família 

LOAS, PNAS, 

Tipificação, Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente.  

 Resolução CNAS 

n.18, de 15 de julho 

de 2013 

Acompanhar as 

famílias com 

presença de 

conflito familiar, 

alienação parental, 

violência 

intrafamiliar, 

negligência 

Acompanhar 80% 

do total de 

famílias 

encaminhadas 

pela rede 

socioassistencial, 

intersetorial e 

Sistema de 

Garantia de 

Nº de famílias com 
presença de conflito 
familiar, alienação parental, 
violência intrafamiliar, 
negligência acompanhada 
no bimestre 

x 
Nº de famílias com 
presença de conflito 
familiar, alienação parental, 
violência intrafamiliar, 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

Redução dos agravos 

decorrentes da situação 

de violação de direitos 

Melhoria do acesso a rede 

socioassistencial e demais 

políticas públicas. 

Melhoria do padrão de 

comunicação familiar, 

superando padrões 

LOAS, PNAS, 

Tipificação, Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente.  
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Direitos negligência encaminhados 
ao PAEFI pela rede 
sociassistencial e Sistema 
de Garantia de Direitos 
 
Nº de famílias em 
descumprimento de 
condicionalidades do PBF 
acompanhadas no bimestre 

x 
Nº de famílias em 
descumprimento de 
condicionalidades do PBF 

atendimento (RMA) violadores de 

relacionamento 

Fortalecimento da função 

protetiva da família 

 

Acompanhar as 

famílias com uso 

de substâncias 

psicoativas, com 

presença de 

crianças e 

adolescentes em 

situação de 

violação de 

direitos. 

Acompanhar 80% 
do total de 
famílias 
encaminhados ao 
PAEFI pelo 
Sistema de 
Garantia de 
Direitos 
 

Nº de famílias com uso de 
substâncias psicoativas, 
com presença de crianças 
e adolescentes, 
acompanhadas no bimestre 

x 
Nº de famílias com uso de 
substâncias psicoativas 
com crianças e 
adolescentes em situação 
de violação de direitos 
encaminhados ao PAEFI 
pelo Sistema de Garantia 
de Direitos 
 

 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

atendimento (RMA) 

Redução dos agravos 

decorrentes da situação 

de violação de direitos 

Melhoria do acesso a rede 

socioassistencial e demais 

políticas públicas. 

Melhoria do padrão de 

comunicação familiar 

Fortalecimento da função 

protetiva da família 

Melhoria da qualidade de 

vida da família 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 
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Acompanhar as 

famílias com 

presença de abuso 

e exploração 

sexual de crianças 

e adolescentes. 

Acompanhar 

100% do total de 

famílias com 

crianças e 

adolescentes 

com presença  de 

abuso e 

exploração 

sexual  

Nº de famílias 
acompanhadas no bimestre 
com crianças e 
adolescentes com 
presença  de abuso e 
exploração sexual  

x 
Nº de famílias com crianças 
e adolescentes com 
presença  de abuso e 
exploração sexual 
encaminhados pelo 
Sistema de Garantia de 
Direitos 
 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

atendimento  (RMA ) 

Redução dos agravos 

decorrentes da situação 

de violação de direitos 

Melhoria do acesso a rede 

socioassistencial e demais 

políticas públicas. 

Fortalecimento da função 

protetiva da família 

Proteção da criança e 

adolescente em situação 

de violação de direitos 

Construção de projetos 

pessoais e sociais 

desenvolvendo a auto 

estima 

LOAS, PNAS, 

Tipificação, Estatuto 

da Criança e do 

Adolescente.  

 

Elaborar do Plano 

Atendimento de 

Familiar (PAF) 

100 % das 

famílias 

acompanhadas 

com PAF  

elaborado 

Nº  de PAF elaborados e 
pactuados com os 
indivíduos e/ou famílias  

x 
Nº de famílias 
acompanhadas pelo PAEFI 
 
Nº atividades  pactuadas 
efetivadas 

x 
Nº  atividades pactuadas 
no PAF 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

atendimento  (RMA ) 

Ampliação da participação 

da família no processo de 

superação das situações 

de violação de direitos. 

Fortalecimento da função 

protetiva da família 

 

 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 
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Objetivo: Processar a inclusão das famílias no sistema de proteção social e nos serviços públicos.  

Meta Indicador Cálculo 
Meios de 

verificação 
Resultados Esperados 

Referência de 

análise 

Incluir as famílias 

acompanhadas 

pelo PAEFI, 

quando  

necessário,  na 

rede de serviços 

socioassistenciais 

80% da famílias 

com demanda  

Nº de famílias em 
acompanhamento 
encaminhados para rede 
Socioassistenciais 

x 

Nº  de famílias em 
acompanhamento com 
demanda de 
encaminhamento para rede 
Socioassistenciais 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

atendimento  (RMA ) 

Acesso a rede 

socioassistencial  

Melhoria da qualidade de 

vida da família 

Melhoria da autonomia, 

independência e 

condições de bem estar 

Construção de projetos 

pessoais e sociais 

desenvolvendo a auto 

estima 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 

 

Incluir as famílias 

acompanhadas  

pelo PAEFI, 

quando 

necessário,  na 

rede de serviços 

intersetorial 

80% da famílias 

com demanda 

Nº de famílias em 
acompanhamento 
encaminhadas para rede 
intersetorial 

x 

Nº  de famílias em 
acompanhamento com 
demanda de 

 

Acesso a rede 

intersetorial. 

Melhoria da qualidade de 

vida da família 

Melhoria da autonomia, 

independência e 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 
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encaminhamento para rede 
intersetorial 

condições de bem estar 

 

Encaminhar as 

famílias , quando 

necessário,  para 

acesso ao Sistema 

de Garantia de 

Direitos 

100% da famílias 

com demanda 

Nº de famílias em 
encaminhada pelo Sistema 
de Garantia de Direitos 
X 

Nº  de famílias em 
acompanhamento com 
demanda de 
encaminhamento para 
Sistema de Garantia de 
Direitos 

 

Acesso ao Sistema de 

Garantia de Direitos 

Redução no número de 

violações de direito 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 

 

 

Objetivo: Contribuir para restaurar e preservar a integridade e as condições de autonomia dos usuários 

Meta Indicador Cálculo 
Meios de 

verificação 
Resultados Esperados 

Referência de 

análise 

Desenvolver ações 

de fortalecimento 

de protagonismo 

das famílias 

acompanhadas 

 

Nº de oficinas realizadas 
x 

Nº de  oficinas e grupos 
planejadas no cronograma 
de atividades 
 
Nº de famílias atendidas  

x 
Nº de famílias participantes 
nas atividades coletivas 

 

Vivencia de  experiências 

que oportunizem 

relacionar-se e conviver 

em grupo, administrar 

conflitos por meio do 

diálogo, compartilhando 

modos não violentos de 

pensar, agir e atuar 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 

 



 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Estado do Espírito Santo 

 

 

 

45 
 

Objetivo: Contribuir para reparação de danos e da incidência da violação de direitos 

Meta Indicador Cálculo 
Meios de 

verificação 
Resultados Esperados 

Referência de 

análise 

Ampliar a 

participação e a 

mobilização das 

famílias, 

trabalhadores e 

usuários nas ações 

de enfrentamento 

à violação de 

direitos 

Número de ações 

de mobilização e 

sensibilização 

para o 

enfrentamento 

das situações de 

violações de 

direitos 

realizadas 

Numero de ações de 
mobilização em parceria 
com a rede realizada no 
ano corrente pelo PAEFI 

x 
Número de ações 
realizadas em parceria com 
a rede no ano anterior 

Relatório Mensal de 

atendimento – 

RMA/CREAS 

Aumento de 50% no 

número de ações de 

mobilização das famílias, 

trabalhadores e usuários 

nas ações de 

enfrentamento à violação  

de direitos 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 

 

 

Objetivo: prevenir a incidência de violação de direitos 

Meta Indicador Cálculo 
Meios de 

verificação 
Resultados Esperados 

Referência de 

análise 

Acompanhar as 

famílias com 

crianças e 

adolescentes em 

processo de 

reintegração 

familiar 

100 % das 
famílias com de 
crianças e 
adolescentes em 
reintegração 
familiar 
 

Nº de famílias de crianças 
e adolescentes em 
reintegração familiar 

x 
Nº de famílias de crianças 
e adolescentes 
acompanhadas 

 

Assegurar o convívio 

familiar, comunitário e 

social 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 
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Acompanhar as 

famílias com 

idosos e ou pessoa 

com deficiência 

com presença de 

violações de direito  

Acompanhar 80% 

do total de 

famílias  com 

idosos e ou 

pessoa com 

deficiência com 

presença de 

violações de 

direito 

Nº de famílias 
acompanhadas no bimestre 
com idosos e ou pessoa 
com deficiência com 
presença de violações de 
direito 

x 
Nº de famílias 
encaminhados pelo 
Sistema de Garantia de 
Direitos 
 

Relatório de 

atividades 

quantiqualitativo 

bimestral 

Relatório de 

atendimento (RA) 

mensal 

Relatório mensal de 

atendimento  (RMA ) 

Redução dos agravos 

decorrentes da situação 

de violação de direitos 

Melhoria do acesso a rede 

socioassistencial e demais 

políticas públicas. 

Fortalecimento da função 

protetiva da família 

Proteção de idosos e/ou 

pessoa com deficiência 

com presença de 

violações de direito 

Construção de projetos 

pessoais e sociais 

desenvolvendo a auto 

estima 

Política de 

Assistência Social e 

demais normativas 

correlatas 
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9. Do Prazo: 

 A Parceria será executada no prazo de 12(doze) meses, podendo ser 

prorrogado por conveniência da administração desde que o período total de 

vigência não exceda 5 anos conforme estabelece o decreto municipal 

2.033/2017. 

10.  Da liberação de Recursos:  

As propostas a serem apresentadas deverão estar em consonância com esta 

Referência, devendo ter custo máximo anual de R$ 685.385.60(seiscentos e 

oitenta e cinco mil, trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos). As 

parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas 

bimestralmente e 06(seis) parcelas anuais.  

No plano de aplicação a OSC deverá prever todas as despesas para 

pagamento de pessoal incluindo encargos sociais e trabalhistas. De acordo 

com o Decreto 2.033/2017 a previsão de gastos com pessoal deverá atender 

os parâmetros de valores praticados pela administração pública.  

 

11. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 As propostas recebidas serão avaliadas segundo os seguintes critérios e 

metodologia de pontuação: 

QUADRO DE PONTUAÇÃO – EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SEMAS 003/2019 

  
Critérios de 
Julgamento 

Metodologia de Pontuação 
  

A) 

  

  

  

  

Contempla os princípios, diretrizes e objetivos 
constantes na referência para elaboração da 
proposta de execução de serviço 

 Pontuação 
máxima 

a) Caracterização, descrição do serviço – (De 0 
a 3 pts) 

10 b) Caracterização do público alvo – (De 0 a 3 
pts) 

c)Objetivo Geral – (De 0 a 4 pts) 
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A proposta metodológica contempla os itens da 
Referência para elaboração de proposta de 
execução de serviço para o alcance dos 
objetivos e o detalhamento das ações 

 Pontuação 
máxima 

A) Adequação da 
proposta técnica 
em consonância 
com a legislação 
que rege a Política 
de Assistência 
Social 

a) grau de adequação da proposta serviços 
essenciais; acolhida/recepção; escuta; 
construção de plano de atendimento familiar; 
desenvolvimento de convívio grupal e social; 
estudo social – (De 0 a 5 pts) 
 

36 

    
b) grau de adequação da proposta aos objetivos 
específicos (as ações propiciam o alcance dos 
objetivos) – (De 0 a 10 pts) 

  

Obs. A atribuição 
de nota “zero” 
neste critério 

implica eliminação 
da proposta, por 

força artigo 22  da 
Lei 13.019, de 

2014, exceto a letra 
l. 

c)organização da rotina de trabalho - (De 0 a 5 
pts) 

  
d) estratégias de articulação com a rede 
socioassistencial - (De 0 a 5 pts) 

  
e) estratégias de articulação com a rede 
intersetorial - (De 0 a 5 pts) 

  
f) acompanhamento e monitoramento dos 
encaminhamentos realizados; (De 0 a 6 pts) 

  
Cronograma de atividades está em 
consequência com   a metodologia proposta – 
(De 0 a 2 pts) 2 

  
   Apresenta inovação complementar a 

metodologia de trabalho. - (De 0 a 2 pts) 2 

B) 

Adequação da 
proposta ao 

Decreto 2.033/2017 

Apresenta detalhamento para utilização dos 
recursos em todos os tipos de despesas 
necessárias previstas nas propostas. – (De 0 a 2 
pts) 2 

  

Considera a contratação de recursos humanos 
com a mensuração da compatibilidade dos 
custos apresentados com os preços praticados 
no mercado ou com outras parcerias da mesma 
natureza e atende os parâmetros de valores 
praticados pela administração pública, conforme 
decreto 2.033/2017 - (De 0 a 2 pts) 2 

C) Comprovação de 
experiência prévia Experiência prévia comprovada no objeto do 

2 
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na execução do 
objeto 

Edital 

D) 

Comprovação de 
experiência prévia 
com público alvo 

Experiência prévia comprovada no atendimento 
a população em situação de violação de direito 2 

E) 

Comprovação de 
experiência prévia 
no 
acompanhamento 
de famílias com 
crianças e 
adolescentes em 
medidas 
protetivas de 
acolhimento 
institucional 

Experiência prévia comprovada no 
acompanhamento de famílias com crianças e 
adolescentes com medida protetiva.  2 

TOTAL 60 

*A comprovação da experiência será realizada mediante a apresentação de documentos 

de celebração de parceria da OSC com o Poder Público. 
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO II 

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 Chamamento Público 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 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO III 

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, c/c o art. 26, caput, inciso VIII, do Decreto Municipal nº 2.033, de 2017, 

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

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.  

.  

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2.033, DE 2017, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

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

sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 26, caput, inciso VII, e 27 do Decreto 

Municipal nº 2.033, de 2017, que: 

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

do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração 

pública federal; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a 

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

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

justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de 

parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 

13.019, de 2014); 

 

 
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 
Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na OSC 
 

 
Carteira de identidade, órgão 
expedidor e CPF 

 
Endereço residencial, 
telefone e e-mail 
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➢ 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 federal 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 federal; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

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

administração pública federal 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 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO V 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, do Decreto nº 

2033/2017, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus 

dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 

13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

➢ 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; 
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➢ 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 20___. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO VI 

 
PLANO DE TRABALHO 

 
 

1- DADOS CADASTRAIS 
 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - OSC 
 
XXXXXXXXXXX 

CNPJ 

 

ENDEREÇO 

 

CIDADE UF 

ES 

CEP 

 

DDD/FONE 

 

CONTA CORRENTE 

 
BANCO 

 

AGÊNCIA 

 

NOME DO REPRESENTANTE LEGAL 

 

CPF 

 

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR 
 CARGO 

 

FUNÇÃO 

 

ENDEREÇO 

 

CEP 

 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

 

 

CONSELHO DE CLASSE: 

 

Nº REGISTRO: 

 
2- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  
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NOME CNPJ 
E.A. 

 

NOME DO RESPONSÁVEL FUNÇÃO CPF 

 

C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR 
 CARGO MATRÍCULA 

ENDEREÇO 

 

CEP 

 

 

 3. IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:  
PERÍODO DE EXECUÇÃO 

xxxxx 
INÍCIO 

XX/XX/2019 

TÉRMINO 

XX/XX/2020 
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4. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO: 

 

 
5. JUSTIFICATIVA: 

A justificativa deve conter os seguintes itens: 

 − Histórico da OSC;  

− O interesse da OSC em celebrar este termo de colaboração; 

 − Benefícios para a comunidade quanto aos aspectos sociais; 

 − Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 
essa realidade, as atividades e metas a serem atingidas. 
 
 
 

 

6. PÚBLICO ALVO: 

Descrever o público beneficiário direto  

 

 

7. OBJETIVO GERAL: 

 

 

 

 

7.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
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8. METAS: 

 

Meta 

 

Indicador  
Resultados  a 

serem alcançados  

Meio de 

Verificação (Fonte) 

1 * * 
 

 

*As metas e indicadores serão descritos de acordo com o item 3.11 do Anexo I. 

 

09. EXECUÇÃO DAS AÇÕES/ METODOLOGIA: 

 

Descrever a operacionalização das ações e atividades que serão realizadas para alcançar os 

objetivos dos itens 7 e 7.1 em consonância com as metas pactuadas no ítem 8 do presente 

plano de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 – PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES: 

 

– Apresentar  o planejamento anual de atividades com cronograma bimestral de 

execução, conforme modelo disponibilizado no item 3.3 do anexo I 
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10. PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: 

 

 

 

 

 

11 – PREVISÃO DE RECEITA PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES: 

Natureza da 
Despesa/Código 
orçamentário 

 Previsão anual de Receita 
para execução do objeto 

Fonte do recurso 

Ex 1.22222 
 

Ex.R$   2000.00  Ex. Municipal 

144444 
 

300000 Estadual 

12345 
 

40000 Federal 

Total 
 

 

12 - ESTIMATIVA DE DESPESAS PARA EXECUÇÃO DAS AÇÕES: 

Tipo da despesa Estimativa/Valo
res  
R$ 

Elementos indicativos da mensuração da 
compatibilidade dos custos com os 
preços praticados no mercado 

Pagamento de pessoal  
Anexar tabela discriminada 
de gastos por profissional 
contratado com encargos 
sociais e trabalhistas. Obs.: 
Para contratação de equipe 
deverá ser observado os 
perfis dos profissionais 
previstos na Referência para 
Elaboração da Proposta de 
Execução do Serviço). 
Ressaltando que os 
currículos dos profissionais a 
serem contratados pela OSC 
deverão constar na 
Prestação de Contas da 1ª 
parcela a ser repassada. 

 
 
Estimativa de 
despesas 
incluindo 
encargos 
sociais e 
trabalhistas. 
 

Ex. Tabela nacional de pisos salariais. 
Observar os 
Art. 25 § 2º, Art. 44 § 2º. 
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13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

1ª PARCELA 
JANEIRO E 
FEVEREIRO 

2ª PARCELA 
MARÇO E 

ABRIL 

3ª PARCELA 
MAIO E 
JUNHO 

R$   

 
R$   
 

 
R$  

4ª PARCELA 
JULHO E 
AGOSTO 

5ª PARCELA 
SETEMBRO E 

OUTUBRO 

6ª PARCELA 
NOVEMBRO E 
DEZEMBRO 

R$   
 
 

R$  R$  

14- DECLARAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO: 

 
Declaro para os devidos fins que a proposta técnica apresentada será executada 
conforme as normativas da Política de Assistência Social. 
 
 

          Serra, XX de XXXXXX de 2019                       
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Responsável Técnico 

Conselho de Classe – Nº 
 

 

15- DECLARAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL DA OSC: 

 

 
Na qualidade de Representante Legal da Organização da Sociedade Civil, XXXXXXXXXXX, 
declaro para os devidos fins junto ao Município para efeito sob as penas da lei, que inexiste 
qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer 
órgão ou entidade da Administração Pública Federal e Municipal, que impeça a 
transferência de recursos oriundos de Dotações consignadas no Orçamento do Município, 
na forma do Plano de Trabalho. 

 
          Serra, XX de XXXXXX de 2019                       

XXXX 
Representante Legal da OSC 

CPF: 
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16- APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 
Na qualidade de Gestor da Política de Assistência Social do Município da Serra, aprovo 
o presente Plano de Trabalho. 
 
 
 
                       

                    Serra, XX de XXXXXXX de 2019                        

                                        
                                   XXXXXXXXXXXXXXXXXXX                                     

                                                        Secretária Municipal de Assistência Social   
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 003/2019 

ANEXO VII 
 

Minuta do Instrumento de Parceria 

A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TORNA 

PÚBLICO O PRESENTE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

VISANDO À SELEÇÃO DE ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - 

OSC INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO QUE 

TENHA POR OBJETO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO COMPLEMENTAR 

AO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A 

FAMILIAS E INDIVIDUOS DO MUNICPIO DA SERRA. 

 
 

O Município da Serra, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nºXXXXXXX, por 
intermédio da SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL , CNPJ nº XXXXXXXXX, com sede na 
Rua Maestro Antônio Cícero, Nº 111, Caçaroca, Serra - ES neste ato representada pela 
Secretária de Assistência Social ELCIMARA RANGEL LOUREIRO ALÍCIO , portadora da CI 
nº xxxxxx e CPF nº xxxxxxxxxxx, residente e domiciliada em SERRA - ES, doravante 
denominada SEMAS, e a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL-XXXXXX, devidamente 
inscrita no CNPJ sob nº XXXX, com sede à XXX XXX, nº XXX Bairro XXX, XXXX, Espírito 
Santo, CEP XXX, tendo como Presidente a XXXXXX, portador do RG nº XXX X e CPF nº 
XXXX, residente e domiciliado à rua xxxxx nº xxx,xxx, Bairro xxx, xxx, Espírito Santo, CEP 
xxx doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, resolvem celebrar o 
presente Termo de Colaboração de acordo com as normas contidas na Constituição 
Federal, na Lei Complementar 101/2000, na Lei Federal nº 13.019, de 31.07.14 e 
alterações posteriores, no Decreto Municipal nº 2033, de 27.12.17, mediante as 
cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  
 

1 - Executar o SERVIÇO COMPLEMENTAR AO SERVIÇO DE PROTEÇAO E ATENDIMENTO 
ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS - PAEFI de acordo com a Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais. As equipes complementares serão vinculadas ao CREAS de 
Laranjeiras e CREAS de Serra Sede. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES  
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2.1 - São obrigações dos Parceiros: 
 
I – DO MUNICÍPIO: 
 
a) transferir à OSC os recursos referentes à sua participação financeira por meio de 
transferência eletrônica e em obediência ao cronograma de desembolso, que guardará 
consonância com as metas, fases ou etapas de execução do objeto do Termo; 
 
b) emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeter à 
comissão de monitoramento e avaliação designada, que o homologará, 
independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas 
devida pela OSC; 
 
c) exigir da OSC o saneamento de eventuais irregularidades observadas em 
decorrência do acompanhamento, da fiscalização e da avaliação do cumprimento do 
objeto; 
 
d) comunicar à OSC qualquer situação de irregularidade ou inexecução parcial do 
objeto para que num prazo de 30 dias sejam sanadas as irregularidades, cumprida a 
obrigação, ou apresentada justificativa para impossibilidade de saneamento da 
irregularidade ou cumprimento da obrigação.  
 
e) providenciar o registro contábil adequado e manter atualizado o controle sobre os 
recursos liberados e sobre as prestações de contas apresentadas; 
 
f) promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria; 
 
g) na hipótese de o gestor da parceria deixar de ser agente público ou ser lotado em 
outro órgão ou entidade, o administrador público deverá designar novo gestor, 
assumindo, enquanto isso não ocorrer, todas as obrigações do gestor, com as 
respectivas responsabilidades;  
 
h) manter, em seu sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos 
respectivos planos de trabalho, até cento e oitenta dias após o respectivo 
encerramento;  
 
i) divulgar pela internet os meios de representação sobre a aplicação irregular dos 
recursos envolvidos na parceria; 
 
j) proceder à publicação resumida deste Termo e de seus aditamentos no Diário Oficial 
do Município, no prazo de 20 (vinte) dias a contar da data de sua assinatura; 
 
l) encaminhar o brasão oficial do MUNICÍPIO por meio digital à OSC para utilização na 
divulgação da parceria. 
 
II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC: 



 

 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Estado do Espírito Santo 

65 
 

 
a) cumprir fielmente o Plano de Trabalho, realizando as atividades constantes no 
mesmo com o acompanhamento do responsável técnico indicado no referido plano; 
 
b) manter atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos aos 
recursos recebidos 
 
c) prestar contas dos recursos financeiros recebidos por meio deste Termo na forma 
do manual de prestação de contas fornecido pelo MUNICÍPIO, quando houver;  
 

d) divulgar na internet e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos 

em que exerça suas ações todas as parcerias celebradas com o poder público, 

contendo, no mínimo, as informações requeridas no parágrafo único do art. 11 da Lei 

nº 13.019/2014; 

 

e) manter e movimentar os recursos na conta bancária específica, observado o 

disposto no art. 51 da Lei nº 13.019/2014; 

 

f) movimentar os recursos relativos a este Termo em conta bancária específica, 

mediante transferência eletrônica, por meio de Transferência Eletrônica disponível 

(TED), Documento de Ordem de Crédito (DOC), débito em conta e boleto bancário 

sujeito a identificação do beneficiário final; 

  

g) assegurar livre acesso dos profissionais dos órgãos ou das entidades públicas 

repassadoras dos recursos, das Instâncias de Controle Social e do Tribunal de Contas 

correspondentes aos processos, aos documentos, às informações referentes à 

presente parceria, bem como aos locais de execução do objeto; 

 

h) responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos 

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

 
i) responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no 
Termo, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração 
pública à inadimplência da OSC em relação ao referido pagamento, aos ônus 
incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 
execução, observados o disposto no artigo 42 inciso XX da Lei 13.019, de 2014;  
 
j) disponibilizar ao cidadão, na sua página na internet ou na falta desta, em sua sede, 
consulta ao extrato deste Termo, contendo pelo menos, o objeto, a finalidade e o 
detalhamento da aplicação dos recursos; 
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k) apresentar, em formato digital até o 5º dia útil do mês subsequente ao recebimento 
da parcela, relatório bimestral de cumprimento parcial do objeto, conforme modelo 
fornecido pela SEMAS, à Gerência de Proteção Social Especial; 
 
l) apresentar prestação de contas anual de execução de objeto por meio do relatório 
de execução financeira e relatório de execução do objeto, ao final do exercício, sob 
orientação da SEMAS até o 20º dia do mês de janeiro quando a vigência for superior a 
12 meses; 
 
m) apresentar prestação de contas final por meio de relatório final de execução do 
objeto e relatório final de execução financeira até o 20º dia, contados do término da 
execução da parceria; 
 
n) arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa excedente aos recursos 
transferidos pelo MUNICÍPIO; 
 
o) manter o funcionamento do serviço durante todo o período de vigência da parceria;  
 
p) prestar gratuitamente os atendimentos relativos ao objeto deste Termo; 
 
q) manter em arquivo individualizado toda a documentação comprobatória das 
despesas realizadas em virtude do presente Termo pelo prazo de 10 anos (dez) anos, 
contado do 1º dia útil ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do 
prazo para apresentação desta;  
 
r) obriga-se a OSC quando da execução de despesa com recursos transferidos a 
observação do Decreto Municipal 2033/2017. 
 
s) obriga-se a restituir eventual saldo de recursos recebidos, inclusive os valores 
correspondentes a rendimentos de aplicações financeiras na data de sua conclusão ou 
extinção, exceto os destinados à liquidação dos encargos sociais e trabalhistas para fins 
rescisórios;  
 

t) realizar abertura de conta bancária específica diferente da conta bancária da 
parceria, a fim de transferir os recursos destinados aos encargos a título de “fundo 
rescisório”, cujo extrato deverá ser apresentado juntamente com a prestação de 
contas mensal e na prestação de contas da última parcela deverá ser apresentado 
quadro demonstrativo detalhado para pagamento da rescisão contratual. 
 
u) fica estabelecido que a OSC deverá utilizar o Brasão oficial do MUNICÍPIO, Estado e 
ente Federal, nos casos de cofinanciamento, em todos os trabalhos 
produzidos/confeccionados como: material de divulgação em formato impresso, digital 
e vídeo, uniforme (funcionário e público destinatário), dentre outros. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS RECURSOS FINANCEIROS E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 



 

 

 
Secretaria Municipal de Assistência Social 

Estado do Espírito Santo 

67 
 

3.1 - O montante total de recursos a serem empregados na execução do objeto do 
presente Termo é de R$XXXXXXXXX, conforme cronograma de desembolso constante 
no plano de trabalho proposto pela OSC e aprovado pelo MUNICÍPIO. 
 
3.2 – O município transferirá, para execução do presente termo de colaboração, 
recursos no valor de R$ XXXXXXX(xxxxxx), correndo a despesa à conta da dotação 
orçamentária xxxxxxxx, UG 213, GESTÃO MUNICIPAL, conforme discriminação abaixo: 
 
Unidade Orçamentária: xxxx - Função Programática: xxxxxxxx 
Elemento de Despesa: xxxxx Fonte: xxxxxxx - Federal - R$ xxxxxxx 
Elemento de Despesa: xxxxxx Fonte: xxxxxxx - Federal - R$ xxxxxx 
 
3.3 – Os recursos deverão ser aplicados com despesas de custeio conforme 
estabelecido no plano de trabalho. 
 
3.3.1 – Será permitida alterações do Plano de trabalho observando o disposto no 
art.45 do decreto municipal 2.033/2017. 
 
3.3.2 – É obrigatória a movimentação dos recursos em conta bancária específica. Os 
recursos serão depositados na Conta nº XXXXXX- Agência XXX – Banco: xxxxxxx 
 
3.4 – Fica estipulado o  valor do Termo para pagamento com pessoal e encargos no 
regime de CLT. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA TRANSFERÊNCIA E APLICAÇÃO DOS RECURSOS 
 
4.1 – O MUNICÍPIO transferirá os recursos em favor da OSC, conforme o cronograma 
de desembolso contido no plano de trabalho, mediante transferência eletrônica sujeita 
à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária específica vinculada a este instrumento. 
 
4.2 - É obrigatória a aplicação dos recursos deste Termo, enquanto não utilizados, em 
caderneta de poupança de instituição financeira oficial, se a previsão do seu uso for 
igual ou superior a um mês ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou 
operação de mercado aberto lastreada em título da dívida pública federal, quando sua 
utilização estiver prevista para prazos menores. 
 
4.3 - Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, aplicados no 
objeto do Termo, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas 
exigidos para os recursos transferidos. 
 
4.4 – O atendimento ao princípio da economicidade deverá ser comprovado mediante 
a utilização de um dos seguintes parâmetros: portal de compras governamentais – 
www.comprasgovernamentais.gov.br; pesquisa publicada em mídia especializada, 
sítios eletrônicos especializados ou de domínio amplo, desde que contenha a data e 
hora de acesso; contratações similares em execução ou concluídos nos 180 dias 

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/
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anteriores à  data da pesquisa de preços ou pesquisa com, no mínimo, 03 fornecedores 
ou prestadores de serviços. 
 
4.5 – Quando da extinção deste Termo é obrigatória à restituição ao MUNICÍPIO de 
eventual saldo de recursos recebidos, inclusive os valores correspondentes a 
rendimentos de aplicações financeiras na data de sua conclusão ou extinção, exceto os 
destinados à liquidação dos encargos sociais e trabalhistas para fins rescisórios. A 
restituição que trata o presente deverá ocorrer no prazo improrrogável de sessenta 
dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, 
providenciada pela autoridade competente da administração pública. 
 
4.6 - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria não serão liberadas e 
ficarão retidas nos seguintes casos, até o saneamento da irregularidade: 
 
I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 
recebida; 
 
II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o 
inadimplemento da OSC em relação a obrigações estabelecidas no Termo; 
 
III- quando a OSC deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas saneadoras 
apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS 
 
5.1 – O presente Termo deverá ser executado fielmente pelos partícipes, de acordo 
com as cláusulas pactuadas e as normas de regência, respondendo cada uma pelas 
consequências de sua inexecução total ou parcial. 
 
5.2 - Fica expressamente vedada a utilização dos recursos transferidos, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade do agente ou representante da OSC, para: 
 
I - realização de despesas a título de taxa de administração, de gerência ou similar; 
 
II - finalidade diversa da estabelecida neste instrumento, ainda que em caráter de 
emergência; 
 
III - realização de despesas em data posterior ao término da execução quando a 
constituição da obrigação tiver ocorrido durante sua vigência e estiver prevista no 
plano de trabalho; 
 
IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção 
monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos; 
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V - realização de despesas com publicidade, salvo as de caráter educativo, informativo 
ou de orientação social, das quais não constem nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos;  
 
VI - repasses como contribuições, auxílios ou subvenções às instituições privadas com 
fins lucrativos; 
 
VII - pagar, a qualquer título, servidor ou empregado público integrante do quadro de 
pessoal de órgão ou entidade pública, da administração direta ou indireta, por 
prestação de serviços, serviços de consultoria ou assistência técnica; 
 
VIII – Destinar recursos de parcela liberada para pagamento de uma única despesa. 
 
IX – Contratação de pessoal até o 3º grau de parentesco e consanguíneos com o 
dirigente das entidades e coordenadores do serviço, a partir da vigência deste 
instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA –– DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E DA 
FISCALIZAÇÃO. 
 
6.1 – O MUNICÍPIO exercerá as atribuições de acompanhamento, fiscalização e 
avaliação deste Termo, além do exame das despesas realizadas, a fim de verificar a 
correta utilização dos recursos correspondentes, mediante a elaboração de relatórios, 
realização de inspeções e visitas e atestação da satisfatória realização do seu objeto; 
 
6.2 – O MUNICÍPIO emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação de parceria 
celebrada mediante este Termo e o submeterá a Comissão de Monitoramento e 
Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de 
apresentação da prestação de contas devida pela OSC (art. 59 Lei 13.019). 
  
Parágrafo único. O relatório técnico a que se refere o art. 59 da Lei n.º 13.019/2014, 
sem prejuízo de outros elementos, deverá conter: 
 
I - descrição sumária das atividades e metas estabelecidas; 
 
II - análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do 
benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 
indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 
 
III - valores efetivamente transferidos pela administração pública; 
 
IV - análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela OSC na 
prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados 
estabelecidos no respectivo Termo. 
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V - análise de eventuais auditorias realizadas pelo controle interno e externo, no 
âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que 
tomaram em decorrência dessas auditorias. 
 
6.3 – Sem prejuízo da fiscalização pela administração pública e pelos órgãos de 
controle, a execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pelos Conselhos de 
Políticas Públicas das áreas correspondentes de atuação existentes no MUNICÍPIO. 
 
6.4 – Fica atribuído ao MUNICÍPIO a prerrogativa de assumir ou transferir a 
responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, de modo a evitar 
sua descontinuidade. 
 
 
CLÁUSULA SÉTIMA –– DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. 
 
7.1 – Os recursos para cobertura das despesas decorrentes deste Termo serão 
liberados à OSC, em parcelas bimestrais, obedecendo ao Cronograma de desembolso 
aprovado pelo MUNICÍPIO; 
 
7.2 – Quando a liberação dos recursos se der em 03 (três) ou mais parcelas, a liberação 
da terceira ficará condicionada a apresentação da prestação de contas da primeira 
parcela liberada; a liberação da quarta parcela ficará condicionada à apresentação da 
prestação de contas da segunda e assim sucessivamente;  
 
7.3 - A prestação de contas apresentada pela OSC, enquanto não forem apresentados 
à OSC os manuais de prestação de contas na forma da Lei, dar-se-á mediante a análise 
dos documentos previstos no plano de trabalho além dos seguintes relatórios: 
 
I - relatório de execução do objeto contendo: 
 
a) as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto, com 
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o 
seu objeto foi executado conforme pactuado; 
 
b) descrição pormenorizada das atividades realizadas e de atendimento; 
 
c) comprovação de metas propostas com os resultados alcançados. 
 
II - relatório de execução financeira contendo: 
 
a) Ofício de Encaminhamento; 
 
b) Relatório de Execução Físico Financeira com a descrição das despesas e receitas 
efetivamente realizadas evidenciando os recursos recebidos em transferências, os 
rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o 
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caso e os saldos; e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 
descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de trabalho; 
 
c) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa;  
 
d) Relação de Pagamentos efetuados em razão deste Termo e respectivos 
comprovantes; 
 
e) Relação de Bens adquiridos, produzidos ou construídos, com recursos deste Termo; 
 
f) Extrato de conta bancária específica do período do recebimento da 1ª parcela até o 
último pagamento e conciliação bancária, quando for o caso; 
 
g) Comprovante de recolhimento do saldo de recursos na conta indicada pelo 
MUNICÍPIO, quando for o caso; 
 
7.3.1 - Enquanto não forem apresentados à OSC os manuais de prestação de contas na 
forma da Lei a prestação de contas e todos os atos que dela decorram deverão ser 
protocolizados de forma física no MUNICÍPIO, bem como disponibilizados em 
plataforma eletrônica no site da OSC, permitindo a fácil localização e visualização por 
qualquer interessado. 
 
7.4 - A OSC prestará contas da boa e regular aplicação dos recursos até o dia 15 
(quinze) do mês subsequente a cada mês de execução do bimestre; 
 
7.5 – Caso a entidade não receba a parcela dentro dos meses de execução previstos no 
bimestre, a prestação de contas deverá ser apresentada em até 15 (quinze) dias após a 
data do recebimento da referida parcela; 
 
7.6 – A prestação de contas da última parcela do presente Termo será apresentada ao 
MUNICÍPIO até 30 (trinta) dias após o término da vigência do mesmo;  
 
7.7 – Haverá suspensão da liberação das parcelas do pacto jurídico até que sejam 
corrigidas ou regularizadas impropriedades observadas, nos seguintes casos: 
 
I – Quando não houver comprovação da regular aplicação da parcela recebida; 
 
II – Quando se verificar desvio da finalidade na aplicação dos recursos e 
descumprimento, sem justificativas, das metas estabelecidas; 
 
III – Quando se verificar o descumprimento das cláusulas pactuadas; 
 
IV – Quando houver alteração nas condições da entidade, que inicialmente a habilitou 
para celebrar o pacto jurídico com o MUNICÍPIO. 
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§ 1º - Constatada irregularidade ou inadimplência na apresentação da prestação de 
contas parcial, o MUNICÍPIO suspenderá imediatamente a liberação de recursos e 
notificará o beneficiário dando-lhe o prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias para 
sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação. 
 
§ 2º - Decorrido o prazo do parágrafo anterior sem que a irregularidade haja sido 
sanada ou adimplida a obrigação, a autoridade administrativa competente sob pena de 
responsabilidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos fatos, 
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento, 
nos termos da legislação vigente. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA 
 
8.1 - O presente Termo vigerá a partir de XXXXX até XXXXX, conforme prazo previsto 
no anexo Plano de Trabalho para a consecução de seu objeto.  
 
8.2 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, o MUNICÍPIO promoverá a 
prorrogação do prazo de vigência do presente Termo independentemente de proposta 
da OSC, limitado o prazo de prorrogação ao exato período do atraso verificado. 
 
8.3 – O presente instrumento poderá ser aditado por igual período, conforme 
interesse da Administração Pública e da OSC parceira e disponibilidade orçamentária. 
 
8.4 - Toda e qualquer prorrogação, inclusive as referidas nos itens anteriores, deverão 
ser formalizadas por termo aditivo.  
 
CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES 

9.1 – A presente parceria poderá ser alterada a qualquer tempo, mediante assinatura 
de termo aditivo, devendo a solicitação ser encaminhada com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias em relação à data de término de sua vigência. 
 
9.2 - Não é permitida a celebração de aditamento deste Termo com alteração da 
natureza do objeto. 
 
9.3 – As alterações, com exceção das que tenham por finalidade meramente prorrogar 
o prazo de vigência do ajuste, deverão ser previamente submetidas à Procuradoria 
Geral do Município, órgão ao qual deverão os autos ser encaminhados em prazo hábil 
para análise e parecer. 
 
9.4 – É obrigatório o aditamento do presente instrumento, quando se fizer necessária 
a efetivação de alterações no Plano de Trabalho que tenham por objetivo a mudança 
de valor, das metas, do prazo de vigência.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 
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10.1 - Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as 
normas da Lei nº 13.019, de 2014, e da legislação específica, a administração pública 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as seguintes sanções: 
 
I - advertência; 
 
II- suspensão temporária e impedimento de celebrar parceria com órgãos e entidades 
da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo não superior a 
dois anos; 
 
III - declaração de inidoneidade para celebrar parceria 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 OSC ressarcir a administração 
pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso II. 
 
Parágrafo único. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência 
exclusiva do Secretário Municipal facultada a defesa do interessado no respectivo 
processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser 
requerida após dois anos de aplicação da penalidade. 
 
10.2 - 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. 
 
10.3 - A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à 
apuração da infração. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS BENS REMANESCENTES 
 
O presente Termo é exclusivo para prestação de serviços, não incluindo material 
permanente. 
 
11.1 - Para os fins deste Termo, consideram-se bens remanescentes os de natureza 
permanente adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessários à 
consecução do objeto, mas que a ele não se incorporam. 
 
11.2 – Os bens eventualmente adquiridos pela OSC com recursos financeiros custeados 
neste Termo não poderão ser alienados, locados, emprestados, oferecidos como 
garantia ou cedidos a terceiros sem prévia e expressa autorização do MUNICÍPIO. 
 
11.3 - Os bens remanescentes serão de propriedade da OSC e gravados com cláusula 
de inalienabilidade, devendo formalizar promessa de transferência da propriedade ao 
MUNICÍPIO na hipótese de sua extinção. 
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11.4 – Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a 
critério do administrador público, ser doados a outra OSC que se proponha a fim igual 
ou semelhante ao da OSC donatária, quando, após a consecução do objeto, não forem 
necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado,  
 
11.5 – Constatando-se o mau uso ou desvio de finalidade na utilização dos bens 
definidos nesta cláusula a qualquer tempo, estes serão revertidos ao patrimônio do 
MUNICÍPIO, sem prejuízo da responsabilização civil, penal e administrativa da OSC e 
seus administradores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 
12.1 - O presente Termo poderá ser: 
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis somente pelas 
obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntariamente 
da avença, respeitado o prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a 
publicidade dessa intenção; 
 
II - rescindido, independente de prévia notificação ou interpelação judicial ou 
extrajudicial, nas seguintes hipóteses:  
 
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
 
b) inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas;  
 
c) constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção em qualquer documento 
apresentado e  
 
d) verificação da ocorrência de qualquer circunstância que enseje a instauração de 
Tomada de Contas Especial.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA PUBLICIDADE 
 
13.1 - A eficácia do presente Termo ou dos aditamentos que impliquem em alteração 
ou ampliação da execução do objeto descrito neste instrumento, fica condicionada à 
publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Município, a qual deverá ser 
providenciada pela administração pública municipal no prazo de até 20 (vinte) dias a 
contar da respectiva assinatura. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
14.1 - Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as seguintes condições: 
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I - as comunicações relativas a este Termo serão consideradas como regularmente 
efetuadas, se entregues mediante protocolo ou endereço eletrônico nos endereços 
das partes;  
 
II - as reuniões entre os representantes credenciados pelos partícipes, bem como 
quaisquer ocorrências que possam ter implicações neste Termo, serão aceitas somente 
se registradas em ata ou relatórios circunstanciados; 
 
III – O Plano de Trabalho integra este Termo independente de transcrição; 
 
Parágrafo único. As comunicações por e-mail apenas considerar-se-ão devidamente 
efetivadas se houver confirmação do seu recebimento pelo destinatário. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
15.1 – Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste Termo o foro 
Juízo de Serra - Comarca da capital do Estado do Espírito Santo, com renúncia expressa 
a outros, por mais privilegiados que forem, ressaltando a obrigatoriedade de prévia 
tentativa de solução administrativa, com a participação Procuradoria Geral do 
Município, nos termos do art. 42, inc. XVII da Lei 13.019/14. 
 
15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os partícipes obrigam-se ao total e 
irrenunciável cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado 
conforme, foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor e forma, que vão assinadas pelos 
partícipes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, em Juízo ou fora dele. 
 
Sera , xxx de xxxxxxxxxxxx de 2019. 
_________________________ 
Elcimara Rangel Loureiro Alício 
Secretária de Assistência Social da Serra 
 
_________________________ 
Representante Legal da OSC 
 
TESTEMUNHAS: 
1:.................................................................................… 
RG:...................................................... 
2:..................................................................................… 
RG: 

 
 
 


