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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA TERMO DE COLABORAÇÃO
SEMAS Nº 001/2019

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 DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA
ADULTOS, NA MODALIDADE DE CASA LAR MASCULINA E FEMININA PARA
EGRESSOS DO SERVIÇO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA DO 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 Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em 02 (duas) casas
lares na modalidade masculina e feminina com 10 vagas para cada unidade, destinadas
à pessoas adultas portadoras de transtorno mental, com vivência de rua, egressos do
serviço temporário de acolhimento para pessoas em situação de rua do Município da
Serra.

2.2 Justificativa

O Município da Serra vem realizando o atendimento para população em situação de
rua há alguns anos e nesse percurso um dos primeiros serviços a ser implantado, além
da abordagem social, foi o abrigo institucional para acolher essa população. No
entanto foi observado um conceituado número de pessoas acolhidas que não
possuíam vínculos familiares, além de apresentarem quadro grave de transtorno
mental, sem nenhuma perspectiva de reconstrução de projetos de vida tampouco de
reintegração familiar.

Nessa perspectiva, e considerando que a proposta do atendimento no abrigo
institucional é ser de caráter provisório, o Município implantou as casas lares
específicas para este tipo de atendimento para pessoas sem vínculos familiares e com
quadro grave de transtorno mental. Em 2004 foi instituída a Lei Municipal de
Atendimento a População de Rua – Lei nº 2.678/2004 que trata da operacionalização e
do funcionamento dos programas e serviços destinados à população de rua no
Município.

De acordo com a referida lei, a Secretaria Municipal de Assistência Social tem o

comprometimento de oferecer a esta população, local de moradia adequado como

forma de garantir a proteção integral e com equipe de profissionais qualificada para o

atendimento dessa população. Considera-se ainda a resolução CNAS 34/2011.

3 - PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO

3.1 - Poderão participar deste Edital as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), assim

consideradas aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea “a” da Lei nº 13.019, de 2014 (com

redação dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015):
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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;

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.
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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 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).
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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$ 1.081.097,76

(Hummilhão oitenta e um mil noventa e sete reais e setenta e seis 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

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.
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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 terceiro salário, salários proporcionais, verbas rescisórias e demais

encargos sociais e trabalhistas;

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

execução do objeto da parceria assim o exija;

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

relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água,

energia, dentre outros).

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.
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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 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. 10/05/2019
2 Entrega dos envelopes com as propostas pelas OSCs. 10/06/2019 das 9 as

10:30 horas
3 Abertura dos envelopes 10/06/2019 as 11 horas.
4 Avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 10/06/2019 a

12/06/2019
5 Divulgação do resultado. 13/06/2019
6 Interposição de recursos contra o resultado. 13/06/2019 a 17/06/2019



Secretaria Municipal de Assistência Social
Estado do Espírito Santo

8

7 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 18 e 19/06/2019
8 Homologação e publicação do resultado final da fase

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

24/06/2019

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 OSCs interessadas em participar da execução do objeto prevista neste Edital deverão

apresentar suas propostas em envelope lacrado na Sede da SEMAS – Secretaria Municipal de

Assistência Social, rua Maestro Antônio Cícero 111 – 4º andar, Caçaroca no dia XX/05/2019,

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 001/2019

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.
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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.

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 XX/05/2019, as 11 hs, 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 OSCs 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

Critérios de
Julgamento

Metodologia de Pontuação Pontuação
Máxima

Insatisfatório Plenamente
satisfatório

A)Proposta Técnica
em consonância
com a
legislação que rege
a Política de
Assistência Social.

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

0,0 1,0

10

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

0,0 5,0

O cronograma de atividades está
em consonância com a metodologia
proposta.

0,0 2,0

Apresenta inovação complementar
na metodologia de trabalho. 0,0 2,0
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B) Adequação da
proposta ao Decreto
2.033/2017

Apresenta detalhamento para
utilização dos recursos em todos os
tipos de despesas necessárias
previstas na proposta.

0,0 1,0

2,0

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.

0,0 1,0

C) Comprovação de
experiência prévia
na
execução do objeto
do edital

Experiência prévia
comprovada no objeto do
edital. 0,0 1,0

2,0
D) Comprovação de
experiência prévia
com o público alvo.

Experiência prévia comprovada no
atendimento à população em
situação de rua.

0,0 0,5

E) ) Comprovação de
experiência prévia
na execução de
serviços de alta
complexidade da
Assistência Social

Experiência prévia comprovada em
outros serviços de alta
complexidade da Assistência Social.

0,0 0,5

Pontuação Máxima Global 14

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 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.

7.5.11 - Serão eliminadas aquelas propostas:

a) cuja pontuação total for inferior a 7,0 (sete) pontos;

b) que estejam em desacordo com o Edital; ou
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c) cujo valor global estiver acima do teto previsto no item 5.1 deste edital.

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 2033 de 2017, os participantes que desejarem recorrer

contra o resultado preliminar da classificação deverão faze-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.

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).
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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.

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



Secretaria Municipal de Assistência Social
Estado do Espírito Santo

14

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; e

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:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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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 - comprovantes 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;

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;
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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

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
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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. 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 arts. 33 e 34 da referida Lei, aquela imediatamente mais bem classificada

poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da proposta por ela

apresentada.
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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, 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 regular celebração da parceria, sobretudo

quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para celebração.
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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.

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
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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;

Anexo VI – Modelo de Plano de Trabalho;

Anexo VII – Minuta do Instrumento de Parceria
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EDITAL DE CHAMAMANTO PÚBLICO SEMAS Nº 001/2019

ANEXO I

Referência para Elaboração da Proposta de Colaboração

1 – Objeto:

Executar Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em 02 (duas) casas lares na

modalidade masculina e feminina com 10 vagas para cada unidade, destinadas à

pessoas adultas portadoras de transtorno mental, com vivência de rua, egressos do

serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua – Abrigo Arco Íris do

Município da Serra.

2 – Contextualização e Justificativa:

O Município da Serra vem realizando o atendimento para população em situação de

rua há alguns anos e nesse percurso um dos primeiros serviços a ser implantado, além

da abordagem social, foi o abrigo institucional para acolher essa população. No

entanto foi observado um conceituado número de pessoas acolhidas que não

possuíam vínculos familiares, além de apresentarem quadro grave de transtorno

mental, sem nenhuma perspectiva de reconstrução de projetos de vida tampouco de

reintegração familiar.

Nessa perspectiva, e considerando que a proposta do atendimento no abrigo

institucional é ser de caráter provisório, o Município implantou as casas lares

específicas para este tipo de atendimento para pessoas sem vínculos familiares e com

quadro grave de transtorno mental. Em 2004 foi instituída a Lei Municipal de

Atendimento a População de Rua – Lei Nº 2.678/2004 que trata da operacionalização e

do funcionamento dos programas e serviços destinados à população de rua no

Município.

De acordo com a referida lei, a Secretaria de Assistência Social tem o

comprometimento de oferecer a esta população local de moradia adequado como

forma de garantir a proteção integral e com equipe de profissionais qualificada para o

atendimento dessa população.
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3 – Descrição do Serviço:

Acolhimento institucional para pessoa proveniente de situação de rua com transtorno

mental com vínculos familiar e comunitário rompidos, desprovido de moradia. O

serviço deverá funcionar 24 horas ininterruptas, em unidade inserida na comunidade,

localizada em área urbana, com características residenciais, ambiente acolhedor e

estrutura física com condições de habitabilidade (higiene, salubridade, segurança)

acessibilidade, área externa para lazer e convívio social, com acomodação máxima de 4

usuários em cada dormitório, oferta de 04 refeições diárias adequadas e balanceadas

mediante cardápio a ser elaborado mensalmente.

A organização do serviço deverá preservar a individualidade/privacidade, o respeito

aos costumes, diversidade e autonomia dos usuários.

3.1 – Público Alvo:

Pessoa adulta, com vivência de situação de rua com transtorno mental, egressos do

abrigo Arco Iris localizado no município da Serra ES, com idade entre 18 e 59 anos,

ambos os sexos, que não possuem suporte social e laços familiares que viabilizem sua

inserção social. Considera-se restrições para inserção do usuário no equipamento

aqueles que possuam dependência nas atividades de autocuidado ou que demandem

profissionais especializados de saúde.

3.2- Objetivo Geral:

- Acolher pessoas provenientes situação de rua em regime de proteção integral

promovendo a cidadania e convivência social.

3.2.1 – Objetivos Específicos:

- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de negligência, violência e

ruptura de vínculos;

- Possibilitar a convivência social e comunitária;

- Promover acesso a rede socioassistencial e às demais políticas públicas setoriais, em

especial a política de saúde;
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-Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, capacidades e

oportunidades para que os indivíduos façam escolhas com autonomia;

- Possibilitar o acesso aos recursos comunitários, institucionais e de transferência de

renda –Benefício de Prestação Continuada/BPC;

- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais

internas e externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades do

público.

3.3 Metodologia

A OSC deverá expressar de forma objetiva e detalhada na construção da metodologia o

processo de trabalho para o desenvolvimento das ações essenciais ao serviço nos

seguintes itens: acolhida; orientação e encaminhamentos; estudo de caso;

cadastramento do usuário no CADÚNICO; atividades de convívio e de organização da

vida cotidiana; participação em espaços de convivência; grupos de apoio/vivências e

fortalecimento de vínculos; fortalecimento de redes sociais de apoio; desenvolvimento

do convívio comunitário; mobilização para a cidadania, oferta de atividades coletivas,

oficinas e/ou atividades laborais, elaboração de Planos Individuais de Atendimento,

forma de registro dados de usuários e sua organização; elaboração de relatórios e/ou

prontuários; mobilização articulação da rede socioassistencial e intersetorial.

As atividades/ações previstas na metodologia deverão constar no cronograma de
atividades, conforme modelo abaixo:

PLANEJAMENTO ANUAL DE ATIVIDADES COM CRONOGRAMA

META
PACTUADA

ATIVIDADES Janeiro/
Fevereiro

Março/
Abril

Maio/
Junho

Julho/
Agosto

Setembro/
Outubro

Novembro/
Dezembro

1 -

2 -

3 -

4 -
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OBS.
1 - Metas pactuadas conforme quadro 8 do plano de trabalho.
2 - As atividades deverão estar relacionadas com as metas e indicadores pactuados.

3.4 – Formas de acesso ao Serviço:

Encaminhamento do serviço de acolhimento para pessoas em situação de rua – Abrigo
Arco Íris do Município da Serra, conforme fluxo dos serviços socioassistenciais para
população em situação de rua.

3.5 – Impacto Social Esperado:

- Acesso ao direito à moradia em condições de dignidade, como:

 organização e vivência em espaços próprios e personalizados;

 padrões nutricionais adequados e adaptados a necessidades específicas;

 referência de endereço de moradia.

- Interrupção das violações de direitos e suas reincidências, como:

 acesso a documentação civil e as políticas públicas (Assistência Social, Saúde,

Educação, Previdência dentre outras)

- Reconstrução de Projeto de Vida a partir:

 da escuta de interesses e possibilidades dos usuários;

 do desenvolvimento de habilidades de auto gestão, auto sustentação e

independência;

 da integridade e história de vida preservada.

3.6 – Recursos Humanos:

Equipe mínima a ser contratada:

Qtd Carga Horária

Coordenador 01 40 h – intermitente

Assistente Social 01 30 h

Psicólogo 01 30 h
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Cuidador Social 12 Escala 12 x 36

Educador Social – diurno 04 Escala 12 x 36

Cozinheira 04 Escala 12 x 36

Serviços Gerais 04 Escala 12 x 36

3.6.1 – Perfil

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

em equipe; lidar com adversidade e situações de complexidade; capacidade de escuta,

tolerância, iniciativa e diálogo; disponibilidade de lidar com questões emocionais e

saber acolher o sofrimento humano; capacidade de promover a autonomia nas

atividades diárias e o bem estar dos residentes; respeitar as escolhas e limites de cada

morador; descrição, respeito a intimidade e crenças de cada residente; ética quanto

ao sigilo das informações referente à residência e aos acolhidos.

Os currículos dos profissionais a serem contratados pela OSC deverão ser

apresentados na prestação de contas da 1ª parcela a ser repassada.
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3.6.2 – Cargos e Funções

Funções Escolaridade
mínima

Requisitos mínimos: Principais funções a serem desenvolvidas:

Coordenador Ensino
Superior –
Profissional
que compõe
a gestão do
SUAS¹

-Experiência em trabalho
coordenação;

- Conhecimento da Política
de Assistência Social

- Conhecimento da Política
Nacional de Saúde Mental

- Desejável especialização
na área social;

-Habilidade em trabalho
com População em Situação
de Rua;

- Habilidade em trabalho
com pessoa com transtorno
mental;

- Realizar a gestão do Serviço;

- Coordenar a equipe de trabalhadores da casa no que se refere a organização do cotidiano;

-Supervisionar os trabalhos desenvolvidos;

- Articular com a rede de serviços e demais políticas setoriais;

- Mediar conflitos e interesses;

- Gerenciamento dos cuidados relacionados às residências;

-Administração direta e/ou supervisão, quando for o caso, dos benefícios ou eventuais rendas dos moradores,
em conjunto com a equipe técnica;

- Dialogar com a equipe técnica e demais trabalhadores sobre o processo de trabalho;

- Mobilização da equipe técnica e demais profissionais do serviço a fim de garantir que as soluções e busca de
alternativas sejam construídas coletivamente;

- Encaminhamento das situações de curatela dos residentes, junto às autoridades judiciarias e Ministério Público.

Monitorar, controlar e prestar conta da utilização dos recursos de benefícios sociais
(BPC/aposentadorias/pensões) dos residentes de forma transparente através de planilhas de gastos.
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Assistente
Social

Formação de
nível
superior

- Conhecimento da Política
de Assistência Social.

- Conhecimento da Política
Nacional de Saúde Mental

- Desejável especialização
na área social;

-Habilidade com trabalho
com população em situação
de rua e transtorno mental;

- Experiência em
atendimento as pessoas em
acolhimento institucional do
SUAS

- Participar da elaboração, monitoramento e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA) e do Plano de
Organização do Cotidiano.

- Participar dos encontros com outros atores da rede de serviços sobre os encaminhamentos e acompanhamento
dos residentes;

- Organizar prontuários individuais com registros sistemáticos que incluam: histórico de vida, motivo do
acolhimento, anamnese inicial, data de entrada e desligamento, documentação pessoal, informações sobre o
desenvolvimento (físico, psicológico e intelectual), condições de saúde, existência de beneficio de transferência
de renda e demais informações essenciais ao trabalho.

- Planejar e realizar ações de atendimento individual e/ou coletivo em conjunto com demais profissionais do
serviço

- Contribuir no processo formativo dos trabalhadores do serviço;

- Organizar os espaços coletivos que possibilitem os moradores falar de sua história de vida, sentimentos desejos
e demais vivências do seu cotidiano, com objetivo de garantir a emancipação, a inclusão social, a autonomia e o
desenvolvimento dos residentes como sujeitos de direitos.

- Indicar e encaminhar os residentes aos serviços socioassistenciais para acessar os benefícios, em especial, o
beneficio de prestação continuada (BPC) e demais programas de transferência de renda, além de outros direitos
garantidos;

- Indicar e encaminhar dos residentes para os serviços de convivência familiar e comunitária para jovens e
adultos.
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Psicólogo Formação de
nível
superior
com
graduação
em
Psicologia

- Conhecimento da Política
de Assistência Social.

- Conhecimento da Política
Nacional de Saúde Mental

- Desejável Especialização
na área social;

-Habilidade em trabalho
com população em situação
de rua;

-Habilidade em trabalho
com pessoa com transtorno
mental;

- Experiência em
atendimento a pessoas em
acolhimento institucional do
SUAS

- Participar da elaboração, monitoramento e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA) e do Plano de
Organização do Cotidiano.

- Potencializar os recursos psicossociais individuais e coletivos através de ações de atendimento individual e
coletivo;

- Contribuir no processo formativo dos trabalhadores do serviço;

- Organizar prontuários individuais com registros sistemáticos que incluam: histórico de vida, motivo do
acolhimento, anamnese inicial, data de entrada e desligamento, documentação pessoal, informações sobre o
desenvolvimento (físico, psicológico e intelectual), condições de saúde de demais informações essenciais ao
trabalho;

- Planejar e realizar ações de atendimento individual e/ou coletivo em conjunto com demais profissionais do
serviço;

- Organizar os espaços coletivos que possibilitem os moradores falarem de sua historia de vida, sentimentos
desejos e demais vivências do seu cotidiano, com objetivo de garantir a emancipação, a inclusão social, a
autonomia e o desenvolvimento dos residentes como sujeitos de direitos.
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Cuidador
Social

Ensino
Médio

Experiência em
atendimento a pessoas em
acolhimento institucional do
SUAS

- Desenvolver atividades de cuidados básicos essenciais para a vida diária e instrumentais de autonomia e
participação social dos residentes, a partir de diferentes formas e metodologias, contemplando as dimensões
individuais e coletivas;

- Identificar as necessidades e demandas dos residentes;

-Apoiar os residentes no planejamento e organização de sua rotina diária;

- Apoiar e monitorar os cuidados com a moradia, como organização e limpeza do ambiente e preparação dos
alimentos;

- Apoiar e monitorar os residentes nas atividades de higiene, organização, alimentação e lazer;

- Apoiar e acompanhar os residentes em atividades externas;

- Desenvolver atividades recreativas e lúdicas;

- Potencializar a convivência familiar e comunitária;

- Estabelecer e, ou potencializar vínculos entre os residentes, profissionais e familiares;

- Realizar os registros individuais das atividades e especificidades de cada residente nos prontuários;

- Organizar os registros diários em livro de plantão, sendo repassadas a informações na troca de plantão;

-Acompanhar os residentes nos serviços de saúde, rede socioassistencial e outros;

-Ministrar medicamentos seguindo orientação de receita médica.

Educador
Social

Ensino
Médio

Experiência em
atendimento a pessoas em
acolhimento institucional do

- Desenvolver atividades socioeducativas e de convivência e socialização visando à atenção, defesa e garantia de
direitos e proteção aos residentes;
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SUAS - Desenvolver atividades instrumentais e registro para assegurar direitos, (re)construção da autonomia,
autoestima, convívio e participação social dos usuários, a partir de diferentes formas e metodologias,
contemplando as dimensões individuais e coletivas;

- Assegurar a participação social dos residentes em todas as etapas do trabalho social;

- Atuar na recepção dos usuários possibilitando ambiência acolhedora;

- Apoiar na identificação e registro de necessidades e demandas dos residentes, assegurando a privacidade das
informações;

- Apoiar e participar no planejamento das ações;

- Organizar, facilitar oficinas e desenvolver atividades individuais e coletivas de vivência nas unidades;

- Acompanhar, orientar e monitorar os residentes na execução das atividades

- Apoiar na organização de eventos artísticos, lúdicos e culturais nas unidades

- Apoiar na elaboração de registros das atividades desenvolvidas, subsidiando a equipe com insumos para a
relação com os órgãos de defesa de direitos e para o preenchimento do Plano de Acompanhamento Individual

- Apoiar na orientação, informação, encaminhamentos e acesso a serviços, programas, projetos, benefícios,
transferência de renda, por meio de articulação com outras políticas públicas, contribuindo para o usufruto de
direitos sociais;

- Apoiar no acompanhamento dos encaminhamentos realizados;

- Apoiar na articulação com a rede de serviços socioassistenciais e políticas públicas;

- Participar das reuniões de equipe para o planejamento das atividades, avaliação de processos, fluxos de
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trabalho e resultado.

Cozinheira Ensino
Fundamenta
l

- Conhecimento sobre a
seleção de gêneros
alimentícios no que se
refere a quantidade,
qualidade e estado de
conservação.

- Preparar a alimentação dentro das normas técnicas de higiene conforme cardápio elaborado;

- Controle de estoque dos alimentos;

- Higienizar e manter os utensílios e equipamentos da cozinha.

Serviços
Gerais

Ensino
Fundamenta
l

- Habilidade com rotinas de
limpeza em geral;

-Habilidade nos serviços de
manutenção.

- Realizar a Limpeza e higienização da residência e manutenção das instalações em perfeitas condições de higiene
e limpeza;

- Executar serviços de lavanderia;

- Executar outras tarefas que se incluam, por similaridade, no mesmo campo de atuação.

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



Secretaria Municipal de Assistência Social
Estado do Espírito Santo

32

3.11 – Metas e Indicadores:

Metas por unidade de
atendimento Indicador Meio de verificação Resultados Esperados

Acolher 10 usuários em
cada Casa Lar

Nº de usuários acolhidos /
Nº usuários pactuados

Relatório mensal de atendimento –
RA.

Relatório sintético e analítico
bimestral dos acolhidos.

Usuários acolhidos com a garantia da proteção integral através das
ações de cuidados na dimensão material (moradia adequada,
vestuário, saúde alimentação, dentre outras).

Elaborar, monitorar e
avaliar 100% do Plano
Individual de Atendimento
(PIA) dos usuários
acolhidos no bimestre.

Nº de PIA elaborado/Nº de
usuários acolhidos no
bimestre

-Relatório bimestral, sintético e
analítico da evolução do PIA de
cada morador.

- Elaboração e aplicação dos
instrumentos de monitoramento e
avaliação.

Usuários com projetos de vida resignificado.

Nº de PIA monitorado no
quadrimestre/Nº de PIA
elaborado

Nº de PIA avaliado no
quadrimestre/ Nº de PIA
elaborado

Incluir 100% dos usuários
em atividades externas.

Nº de usuários em
atividades externas/ Nº de
usuários acolhidos.

Relatórios físico e fotográfico e
documento comprobatório da
participação.

Usuários com convivência social e comunitária.

100% das oficinas
ocupacionais internas
planejadas

Nº de oficinas ocupacionais
realizadas bimestre/Nº
oficinas planejadas

Relatório mensal de atendimento –
RA

Relatório sintético e analítico e

Aquisição das dimensões: * subjetivas – expressão de cidadania,
espaços para troca de recursos, afetos e convivência.
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fotográfico bimestral. * cuidados – ações relacionadas ao cotidiano da casa.

Participação de 80% dos
usuários em atividades de
cultura e lazer

Nº de usuários inseridos
participantes /Nº de
usuários acolhidos

Relatório mensal de atendimento –
RA

Relatório sintético e analítico e
fotográfico bimestral.

Usuários inseridos na convivência social e comunitária através do
acesso a cultura e lazer.

Encaminhar 100% dos
usuários para serviços de
saúde de acordo com a
demanda apresentada

Nº de usuários
encaminhados/ Nº de
usuários com demandas de
serviços de saúde

Declaração de comparecimento
fornecida pelos serviços de saúde.

Relatório

Usuários com direito à saúde efetivados.

Encaminhar 100% dos
usuários para inserção BPC

Nº de usuários com
benefício BPC ativo

Relatório mensal de atendimento –
RA

Usuários com garantia de renda mínima.

Incluir usuários em serviços
socioasssistenciais e de
outras políticas públicas

Nº de usuários
frequentando SCFV Jovens
e Adultos

Relatórios, registro fotográfico e
Relatório mensal de atendimento –
RA

Usuários inseridos na rede de serviços socioassistenciais e de
outras políticas públicas.

Nº de usuários
frequentando APAE ou
Pestalozzi

Nº de usuários em
acompanhamento no CAPS
Transtorno Mental e
CAPS – AD
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Garantir a participação de
100% dos funcionários em
atividades de
formação/capacitação² e
educação permanente
planejadas pela OSC.

Recurso aplicado em
processo formativo x
recurso aplicado

Relatório das atividades realizadas
e Lista de presença

- Funcionários capacitados e qualificados para o atendimento aos
usuários;

- Total de recursos aplicados no processo formativo

Nº de trabalhadores do
serviço participantes do
processo formativo X Nº de
trabalhadores do quadro
funcional do serviço

² - Compreende-se processo de formação/capacitação as supervisões técnicas em processo de trabalho, grupos de estudos ou reuniões técnicas realizadas no local de
trabalho e ou reuniões técnicas cujo conteúdo envolvam reflexões práticas/teóricas comprovada mediante cronograma de ações do processo formativo, conteúdo trabalhado
e lista de presença.
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4. 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.

5. Da liberação de Recursos:

As propostas a serem apresentadas deverão estar em consonância com esta

Referência, devendo ter custo máximo anual de R$ 1.081.097,76 (Hum milhão oitenta

e um mil noventa e sete reais e setenta e seis 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 previsões de despesas para a

plena execução das ações incluindo: Pagamento de pessoal no montante de 70%

incluindo encargos sociais e trabalhistas e 30% do montante destinado ao custeio.

Todas as despesas deverão conter os elementos indicativos de mensuração da

compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou

com outras parcerias da mesma natureza. De acordo com o Decreto 2.033/2017 a

previsão de gastos com pessoal deverá atender os parâmetros de valores praticados

pela administração pública.

Todas as despesas deverão ser apresentadas com os devidos detalhamentos das

aquisições propostas para utilização do recurso.

Segue tabela com tipo de despesa e % indicado do valor global da parceria.

Tipo da despesa % do valor global da pareceria

- Pagamento de pessoal incluído os encargos sociais e
trabalhistas. Até 70%

- Gêneros alimentícios: Materiais perecíveis e não perecíveis.

- Materiais de higiene, limpeza e Equipamento de Proteção
Individual.

- Material de oficinas e de escritório

- Despesas com: vestuário, roupas de cama, mesa e banho.
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- Despesas com Utensílios domésticos

- Despesas com Gás de cozinha.

- Pagamento de honorários contabilista.

- Pagamento de aluguel de imóvel.

- Pagamento de energia, água e telefone.

- Despesas com pequenos reparos e manutenção do imóvel.

- Despesas com medicação. (Nota 1)

- Despesas para capacitação. (Nota 2)

- Manutenção de computador, impressora, móveis e outros
equipamentos de uso doméstico.

(Nota 1) – As despesas com medicação somente poderão ser efetuadas, mediante
justificativa, caso não seja disponibilizada/garantida pela rede de saúde.

(Nota 2) – O pagamento de despesas para capacitação deverá ser pactuado
previamente com a gestão/Plano de Educação Permanente.
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6. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS

As propostas recebidas serão avaliadas segundo os seguintes critérios e metodologia
de pontuação:

Critérios de
Julgamento

Metodologia de Pontuação Pontuação

Máxima

InsatisfatórioPlenamente

satisfatório

A)Proposta
Técnica em
consonância
com a
legislação que
rege a Política
de Assistência
Social.

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

0,0 1,0

10,0

A proposta metodológica
contempla os itens da referência
para elaboração da proposta no
alcance dos objetivos e o
detalhamentos das ações.

0,0 5,0

O cronograma de atividades está
em consonância com a
metodologia proposta

0,0 2,0

Apresenta inovação
complementar na metodologia de
trabalho.

0,0 2,0

B) Adequação
da proposta
ao Decreto
2.033/2017

Apresenta detalhamento para
utilização dos recursos em todos
os tipos de despesas necessárias
previstas na proposta.

0,0 1,0

2,0
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

0,0 1,0
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decreto 2.033/2017

C)
Comprovação*
de experiência
prévia na
execução do
objeto do
edital

Experiência prévia comprovada no
objeto do edital. 0,0 1,0

2,0

D)
Comprovação*
de experiência
prévia com o
público alvo.

Experiência prévia comprovada no
atendimento à população em
situação de rua.

0,0 0,5

E)
Comprovação*
de experiência
prévia na
execução de
serviços de
alta
complexidade
da Assistência
Social.

Experiência prévia comprovada
em outros serviços de alta
complexidade da Assistência
Social.

0,0 0,5

Pontuação Máxima Global 14

*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 001/2019

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 001/2019

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 001/2019

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 001/2019

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 001/2019

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
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ENDEREÇO CEP

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

CONSELHO DE CLASSE: Nº REGISTRO:

2- ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

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:

8. METAS:
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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/Valores
R$

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

Pagamento de pessoal até 70%
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.

- Gêneros alimentícios: Materiais
perecíveis e não perecíveis.

Ex: Portal de compras governamentais,
pesquisas em sítios eletrônicos de amplo
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domínio, pesquisa de preços com 3
fornecedores.

- Materiais de higiene, limpeza e
equipamento de Proteção
Individual.
- Material de Oficinas e escritório.

- Despesas com : vestuário, roupas
de cama, mesa e banho.

- Despesas com Utensílios
domésticos.

- Despesas com Gás de cozinha.
- Contratação de empresa para
limpeza

- Pagamento de honorários
contabilista.
- Despesa com telefone, energia e
água

- Pagamento de aluguel de imóvel. Ex. Contrações similares em execução, pesquisa
de preços com 3 fornecedores ou prestadores
de serviço...

- Manutenção de equipamentos de
informática, móveis e outros
equipamentos de uso doméstico

Ex. Contrações similares em execução, pesquisa
de preços com 3 fornecedores ou prestadores
de serviço...

- Despesa com Contratação de
serviço de capacitação (Nota 1)

Ex. Tabela de referência da ESESP, contrações
similares em execução, pesquisa de preços com
3 fornecedores ou prestadores de serviço...

- Despesas para reparos e
manutenção do imóvel.

Ex. . Contrações similares em execução,
pesquisa de preços com 3 fornecedores ou
prestadores de serviço...

- Despesas com medicação (Nota
2)

Ex. Pesquisa de preços sítios oficiais ou
mercado.

- Despesas excepcionais em
espécie para os casos de
Reintegração Familiar
(Nota 3 )

Total

(Nota 1) - O pagamento de despesas com capacitação deverá ser pactuado previamente com a
gestão/Plano de Educação Permanente.

(Nota 2 ) - As despesas com medicação somente poderão ser efetuadas, mediante justificativa, caso
não seja disponibilizada/garantida a mediação pela rede de saúde.

(Nota 3) - Somente para os serviços de acolhimento institucional limitado a : R$ 1.800,00 por usuário
anual podendo ser gastos com: Alimentação , Combustível e/ou passagem e hospedagem.

Obs: As despesas elencadas no quadro acima, são previsões de gastos sugeridos pela SEMAS. Caso a
OSC não tenha necessidade de efetuar tais despesas , o quadro referente poderá ser excluído ou
constar como gasto inexistente ( R$ 0,00).
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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, XXXX 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 ,XXX de XXXXXX de 2019
XXXX

Representante Legal da OSC
CPF:
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16- APROVAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL

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

Serra, XXX de XXXXXXX de 2019

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretária Municipal de Assistência Social



Secretaria Municipal de Assistência Social
Estado do Espírito Santo

53

ANEXO VII

Minuta do Instrumento de Parceria

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO
DA SERRA POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA
SOCIA E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL XXXX,
OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO
INSTITUCIONAL PARA ADULTOS EM 02 (DUAS) CASAS LARES NA
MODALIDADE MASCULINA E FEMININA COM 10 VAGAS PARA
CADA UNIDADE, DESTINADAS À PESSOAS ADULTAS PORTADORAS
DE TRANSTORNO MENTAL, COM VIVÊNCIA DE RUA, EGRESSOS DO
SERVIÇO TEMPORÁRIO DE ACOLHIMENTO PARA PESSOAS EM
SITUAÇÃO DE RUA DOMUNICÍPIO 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 Serviço de Acolhimento Institucional para adultos em 02 (duas) casas lares
na modalidade masculina e feminina com 10 vagas para cada unidade, destinadas à
pessoas adultas portadoras de transtorno mental, com vivência de rua, egressos do
serviço temporário de acolhimento para pessoas em situação de rua do Município da
Serra, conforme Plano de Trabalho, o qual contempla despesas de custeio e que passa
a fazer parte integrante do presente Instrumento, como anexo.
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CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES

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.
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II - DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL – OSC:

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;
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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;

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
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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

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 limite de até 70% (setenta por cento) do 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.
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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
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;

http://www.comprasgovernamentais.gov.br
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IV - realização de despesas com taxas bancárias, com multas, juros ou correção
monetária, inclusive, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos;

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;
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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.

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;
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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
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;
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IV – Quando houver alteração nas condições da entidade, que inicialmente a habilitou
para celebrar o pacto jurídico com o MUNICÍPIO.

§ 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.
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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

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.
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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.

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
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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:

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:
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