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1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1 A Prefeitura Municipal de Jaboticabal por intermédio da Secretaria Municipal Assistência
Social, torna público que, para conhecimento de quantos possam se interessar, instaura
procedimento de chamamento público, objetivando a seleção de proposta para celebração de
parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSCs), em conformidade com a Lei nº
13.019/2014 e com o Decreto Municipal nº 6.707 de 10/08/2017, mediante formalização de
termo de colaboração, conforme as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo
Decreto nº 6.707, de 10 de Agosto de 2017, e pelos demais normativos aplicáveis, além das
condições previstas neste Edital.
1.3. Será selecionada 01 (uma) proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade
orçamentária para a celebração de termo de colaboração, respeitando o valor global de R$ de
R$ 32.499,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais) que deverão respeitar os
valores de referência conforme tabela abaixo:
SCFV

Território

Quantidade Valor de

Recurso

Contrapartida Valor Total

Valor Total

de usuários

Referência

Federal per

OSC per

Anual

per capta

capta

capta

R$ 108,33

R$ 83,33

R$ 25,00

25

municipal

Mensal

R$
2.708,25

R$
32.499,00

Nota: A quantidade estabelecida de vagas por projeto pode variar 10% para mais ou 10% para
menos

2. DO OBJETO
A finalidade do presente chamamento público é a apresentação e seleção de uma ou mais
propostas para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de Jaboticabal, por
intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social, através da celebração de termo de
colaboração, cujo objeto consiste na elaboração e execução, em regime de mútua colaboração,
do Plano de Trabalho, dentre os Serviços de Proteção Social Básica, ofertando Serviço de
Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCVF), no âmbito do município de Jaboticabal, para
pessoas com deficiências, patologias crônicas ou dependência, de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, considerados públicos prioritários pelas resoluções CIT nº 01/2013 e e
CNAS nº 01/2013, independente da faixa etária, que vivenciam situação de vulnerabilidade e,

com recursos do Fundo Municipal de Assistência Social oriundos do Governo Federal, conforme
Termo de Referência anexo e especificações constantes do presente edital.
São objetivos gerais da parceria:

Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações
de risco social e fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
Prevenir a institucionalização das pessoas com deficiência, assegurando o direito à
convivência familiar e comunitária;
Promover acessos a benefícios e serviços socioassistenciais, fortalecendo a rede de
proteção social de assistência social nos territórios;
Promover acessos a serviços setoriais, em especial das políticas de educação,
saúde, cultura, esporte e lazer existentes no território, contribuindo para o
usufruto dos usuários aos demais direitos;
Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã,
estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
Possibilitar acessos a experiências e manifestações artísticas, culturais, esportivas e
de lazer, com vistas ao desenvolvimento de novas sociabilidades;
Favorecer o desenvolvimento de atividades intergeracionais, propiciando trocas de
experiências e vivências, fortalecendo o respeito, a solidariedade e os vínculos familiares
e comunitários.
DA JUSTIFICATIVA

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo deve ser realizado em grupos,
organizado a partir de percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus
usuários, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social. Forma de intervenção
social planejada que cria situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na
construção e reconstrução de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família
e no território.
Organiza-se de modo a ampliar trocas culturais e de vivências, desenvolver o sentimento
de pertença e de identidade, fortalecer vínculos familiares e incentivar a socialização e
a convivência comunitária.

Possui caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação dos direitos e no
desenvolvimento de capacidades e potencialidades, com vistas ao alcance de
alternativas emancipatórias para o enfrentamento da vulnerabilidade social.
Deve prever o desenvolvimento de ações intergeracionais e a heterogeneidade na
composição dos grupos por sexo, presença de pessoas com deficiência, etnia, raça, entre
outros.
Possui articulação com o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF),
de modo a promover o atendimento das famílias dos usuários destes serviços,
garantindo a matricialidade sociofamiliar.
O município de Jaboticabal, reconhecendo a grande necessidade de execução destes
serviços reconhecendo a necessidade da complementação através de parcerias, já que
as pessoas com deficiências fazem parte do público prioritário, propõe neste edital a
seleção de projeto que atenda a proposta.

3.

DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

Poderão participar deste chamamento público as organizações da sociedade civil que
preencham as condições estabelecidas no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº
13.019/2014, e:

a)

Tenham objeto social pertinente e compatível com o objeto deste edital;

b)

Tenham inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social

c)

Atendam a todas as exigências do edital, inclusive quanto à documentação prevista
neste instrumento e em seus anexos;

d)

Não tenham fins lucrativos;

e)

Tenham sido constituídas há, no mínimo, um ano, contados a partir da data de
publicação deste edital;

f)

Sejam diretamente responsáveis pela promoção e execução de projeto, objeto da
parceria, e respondam legalmente perante a Administração Pública pela fiel execução
da parceria e pelas prestações de contas.

g)

Comprovem possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da
parceria ou em atividade/projeto semelhante em sua natureza, características,
quantidade e prazos;

h)

Comprovem possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do
objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;

Não poderá participar deste processo seletivo a organização da sociedade civil que:
a)

Não esteja regularmente constituída, ou, se estrangeira, não esteja autorizada a
funcionar no território nacional;

b)

Tenha como dirigentes membros do Poder ou do Ministério Público, ou dirigentes de
órgãos ou entidades da Administração Pública Municipal Direta ou Indireta,
compreendidos s como sendo os titulares de unidades orçamentárias, os Prefeitos
Regionais, os Secretários Adjuntos, os Chefes de Gabinete, os dirigentes de entes da
Administração indireta e aqueles que detêm competência delegada para a celebração
de parcerias, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;

c)

Tenha dentre seus dirigentes servidor ou empregado da Administração Pública
Municipal direta ou indireta, bem como ocupantes de cargo em comissão;

d)

Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
exceto se: for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos
eventualmente imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; a
apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo.

e)

Esteja em mora, inclusive com relação à prestação de contas, inadimplente em outra
parceria ou que não esteja em situação de regularidade para com o Município de
Jaboticabal ou com entidade da Administração Pública Municipal Indireta;

f)

Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a
penalidade: suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a
administração; declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração; suspensão temporária de participação em chamamento público e
impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de
governo da administração pública sancionadora; ou declaração de inidoneidade para
participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e
entidades de todas as esferas de governo;

g)

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;

h)

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 anos; julgada responsável
por falta grave e inabilitada para o exercício em cargo e comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação; 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.;

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO
5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, tendo sido constituída na forma do § 2º do Art. 3º Decreto nº.6.707, de
10 de Agosto de 2017.
5.2. 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, nos termos da Lei nº 12.813,
de 16 de maio de 2013 (art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
5.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade
do processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser
imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído,
sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014).
5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
5.5. 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.
6. FASE DE SELEÇÃO
6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas:
Tabela 1:
ETAPA

DESCRIÇÃO DA ETAPA

1

Publicação do Edital de Chamamento Público

2

Envio das propostas pelas OSCs.

3

Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção

4

Divulgação do resultado preliminar

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar

6

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

7

Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com divulgação

6.2. 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.
6.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público.
6.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura
Municipal de Jaboticabal, no link destinado à divulgação de informações exigidas pela Lei Federal
nº 13.019/2014
6.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs
6.4.1. As propostas deverão ser encaminhadas em envelope fechado e com identificação da
instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento
Público nº 02/2018, protocolados na Secretaria Municipal de Assistência Social, no seguinte
endereço: Praça Abreu Sodré, 93 – Centro – Jaboticabal/SP.
6.4.2. A proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as folhas rubricadas e numeradas
sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também
deve ser entregue uma cópia em versão digital (pen drive) da proposta.
6.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida,
assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e
formalmente solicitados pela administração pública municipal.
6.4.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta para cada serviço socioassistencial.
Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a
última proposta enviada.
6.4.5. Observado o disposto no item 6.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo,
as seguintes informações:
As propostas das organizações da sociedade civil interessadas em participar do certame,
deverão conter:
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;

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
diretos e indiretos necessários à execução do objeto;

f)

os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

g) o valor global.
A previsão de receitas e despesas de que trata este Edital deverá incluir os elementos
indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para
cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações
profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou
quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.
6.4.6. Somente serão avaliadas as propostas que, além de cadastradas, forem entregues até o
prazo limite de envio das propostas pelas OSCs constante da Tabela 1.
6.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção.
6.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as
propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta
serão realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer
seu julgamento.
6.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo de até 10 dias para conclusão do julgamento das
propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser
prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.
6.5.3. As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento
estabelecidos na Tabela 2 abaixo, observado o contido nos anexos IV –Termo de Referência e V
– Modelo do Plano de Trabalho
6.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de
julgamento apresentados no quadro a seguir:

Critério de Julgamento

Metodologia de Pontuação

Pontuação
por item

Máxima

(A) Informações sobre ações Grau Pleno de atendimento (4,0 pontos) 4,0
a serem executadas, metas a Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos)
serem atingidas, indicadores O não atendimento

ou atendimento

que aferirão o cumprimento satisfatório (0,0)

OBS.: A atribuição de nota

das metas e prazos para a “zero”

neste

critério

execução das ações e para implica eliminação da proposta.
cumprimento das metas.
(B) Adequação da proposta Grau
aos objetivos da política, do Grau

pleno

de

satisfatório

adequação
de

adequação

(2,0) 2,0
(1,0)

plano, do programa ou da O não atendimento ou o atendimento
ação em que se insere a insatisfatório do requisito de adequação (0,0).
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste

parceria

critério implica a eliminação da proposta, por
força do caput do art. 27 da Lei nº 13.019, de
2014.
(C) Descrição da realidade Grau
objeto da parceria e do nexo Grau

pleno

da

satisfatório

descrição
da

descrição

(1,0) 1,0
(0,5)

entre essa realidade e a O não atendimento ou o atendimento
atividade

ou

projeto insatisfatório (0,0).

proposto

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica eliminação da proposta.

(D) Adequação da proposta O valor global proposto é, pelo menos, 10% 2,0
ao

valor

de

referência (dez por cento) mais baixo do que o valor de

constante do Edital, com referência

(1,0);

menção expressa ao valor - O valor global proposto é igual ou até 10%
global da proposta

(dez por cento), exclusive, mais baixo do que
o

valor

de

referência

(0,5);

- O valor global proposto é superior ao valor
de

referência

(0,0).

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
critério implica a eliminação da proposta.

(E)

Capacidade

técnico- -

operacional

Grau

pleno

de

capacidade

técnico- 1,0

da operacional (2,0).

instituição proponente, por - Grau satisfatório de capacidade técnico
meio

de operacional(1,0).

experiência comprovada no - O não atendimento ou o atendimento
portfólio

de insatisfatório do requisito de capacidade

realizações na gestão de técnico-operacional (0,0).
atividades
projetos
objeto

ou OBS.: A atribuição de nota “zero” neste
relacionados
da

ao critério implica eliminação da proposta, por

parceria falta de capacidade técnica e operacional da

ou de natureza semelhante

OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei
nº 13.019, de 2014).

PONTUAÇÃO MÁXIMA GLOBAL

10,0

6.5.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de
julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a eliminação
da proposta, a aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e
comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de
eventual crime.
6.5.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de
julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração,
financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras
informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas
Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das
experiências ensejará as providências indicadas no subitem anterior.
6.5.7 Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação total for inferior a 5,0 (cinco) pontos;
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D), ou (E); ou ainda que
não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da
parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas
a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a
execução das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto;
c) que estejam em desacordo com o Edital; ou

d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à
luz da estimativa realizada, e de eventuais diligências complementares, que ateste a
inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.
6.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com
a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim considerada a média aritmética das notas
lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios
de julgamento.
6.5.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na
maior pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o
desempate será feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de
julgamento (B), (E) e (D). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada
vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão será
decidida por sorteio.
6.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao
valor de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total
obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art.
27, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014).
6.6 Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar. A administração Pública divulgará o resultado
preliminar do processo de seleção na página do sítio oficial da PREFEITURA MUNICIPAL DE
JABOTICABAL e Jornal Oficial do Município, iniciando-se o prazo para recurso.
6.7. Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar. Haverá fase recursal após
a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção.
6.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão
apresentar recurso administrativo, no prazo de 03 (três) dias úteis, contado da publicação da
decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão. Não serão aceitos recursos
interposto fora do prazo.
6.7.2. Os recursos serão apresentados por meio de protocolo no endereço informado no item
6.4.1 deste Edital.
6.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à
defesa de seus interesses, preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os
devidos custos.
6.7.4. Interposto recurso, a plataforma eletrônica (site oficial do Município) dará ciência dele
para os demais interessados para que, no prazo de 03 (três) dias úteis, apresentem
contrarrazões, se desejarem.
6.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção.

6.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará.
6.8.2. Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de
5 (cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro
desse mesmo prazo.
6.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo
de 15 (quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita,
clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de
anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte
integrante do ato decisório. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
6.8.4. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento.
Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela condução do processo de seleção.
6.8.5. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
6.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver). Após o julgamento dos recursos ou o
transcurso do prazo sem interposição de recurso, o órgão ou a entidade pública federal deverá
homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial, as decisões recursais proferidas e o
resultado definitivo do processo de seleção.
6.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei
nº 13.019, de 2014).
6.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com
proposta classificada (não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a
administração pública poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para
iniciar o processo de celebração.
7.0 DA FASE DE CELEBRAÇÃO
7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de
parceria:
Tabela 3:
ETAPA

DESCRIÇÃO ETAP0A
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e

1

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e
de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais.

Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e
2

de que não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano
de trabalho.

3

4

5

Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se
necessário.
Parecer de órgão técnico e assinatura do termo de colaboração
Publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial e/ou Jornal
de Circulação Local

7.2. 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, a administração pública
municipal convocará a OSC selecionada para, no prazo de 05 (cinco) dias corridos a partir da
convocação, apresentar o seu plano de trabalho e a documentação exigida para comprovação
dos requisitos para a celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (arts.
28, caput, 33, 34 e 39 da Lei nº 13.019, de 2014).
7.2.1. 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), observados os anexos IV –Termo de
Referência, V – Modelo do Plano de Trabalho.

7.2.2. 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;
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 diretos e indiretos
necessários à execução do objeto;
f) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso; e

g) as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso.
7.2.3. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 7.2.2. deste Edital
deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos
apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma
natureza, para cada item, podendo ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações
profissionais, publicações especializadas, atas de registro de preços vigentes ou quaisquer
outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso de cotações, a OSC deverá
apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações
de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor específico.
7.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo acima
de 10 (dez) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I
do caput do art. 2º, nos incisos I a V do caput do art. 33 e nos incisos II a VII do caput do art. 34
da Lei nº 13.019, de 2014, e a não ocorrência de hipóteses que incorram nas vedações de que
trata o art. 39 da referida Lei, que serão verificados por meio da apresentação dos documentos.

8.0 DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS
8.1 As propostas deverão ser apresentadas à Secretaria Municipal de Assistência Social em até
30 dias corridos contados a partir de 26 de Fevereiro de 2018, através de envelopes físicos,
protocolados na Secretaria Municipal de Assistência Social, findando-se em 28 de março de
2018.
8.2 Para celebração das parcerias previstas nesta Lei, as organizações da sociedade civil
deverão comprovar sua regularidade quanto às exigências previstas nos artigos 33 e 34 da
Lei nº 13.019/2014 e no § 4ª do artigo 4 do Decreto nº 6.707/2017.
8.2.1

Somente após a publicação da lista de classificação definitiva das organizações da

sociedade civil, serão exigidos os documentos de habilitação previstos no Capítulo 9.
8.3

As propostas das organizações da sociedade civil interessadas em participar do certame,
deverão conter:
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,

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
diretos e indiretos necessários à execução do objeto; e

f)

os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso.

Para celebração das parcerias, as organizações da sociedade civil deverão comprovar sua
regularidade quanto às exigências previstas nos artigos 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014 e nos
parágrafos 3º e 4º do Artigo 4º do Decreto nº 6.707/2017.
9. DA SELEÇÃO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente
chamamento público, a ser constituída previamente à etapa de avaliação das propostas.
9.2 A Comissão de Seleção terá o prazo de até 10 dias para conclusão do julgamento das
propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo
ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.
9.3 Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento
técnico de especialista que não seja membro desse colegiado.
9.4 A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a
autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes
ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os
princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
9.5 A Comissão de Seleção analisará as propostas com base nos critérios previstos no item
6.5.4., bem como nos princípios legais que regem as parcerias.
9.6 Compete à Comissão de Seleção:
•

Conferir os documentos do proponente;

•

Proceder à respectiva análise quanto ao atendimento rigoroso pelo proponente das
exigências formais e documentais deste Edital, sobre os seguintes itens:

•

Se o proponente atende às condições exigidas para tal fim;

•

Se o(a) projeto/atividade apresentou forma e objeto nos termos exigidos por este edital;

•

Se estão contemplados os critérios de economicidade e compatibilidade com valores de
mercado, podendo para tanto se valer de tabelas referenciais oficiais, ou pesquisa.

9.7.

As propostas serão analisadas levando em consideração a seguinte pontuação, tendo

por base as exigências do item 6.5.4 e os anexos IV –Termo de Referência, V – Modelo do Plano
de Trabalho

a)

01 ponto – INSUFICIENTE: não atende às necessidades solicitadas;

b)

02 pontos – REGULAR: apresenta alternativas mínimas, com detalhamento
reduzido dos procedimentos, processos, metas e sistemas de avaliação;

c)

03 a 04 pontos – SUFICIENTE: apresenta alternativas e propostas consistentes,
com detalhamento de procedimentos, processos, metas e sistemas de
avaliação, atendendo satisfatoriamente às exigências de execução do(a)
projeto/atividade.

9.8 Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a
disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de fomento/colaboração.
9.9 Será considerada classificadas a(s) organização da sociedade civil que obtiver a maior
pontuação.
9.9.1 Na hipótese de haver empate, decidir-se-á sucessivamente pela organização da
sociedade civil que melhor pontuou, respectivamente, nos tópicos A, D, E, B e C do item 6.5.4.
9.9.2

Persistindo o empate, decidir-se-á por sorteio.

9.10 Será publicada no Jornal Oficial do Município a lista da classificação prévia das
organizações da sociedade civil e o total de pontos.
9.11 Após a publicação da lista de classificação definitiva das organizações da sociedade civil,
a entidade deverá entregar, no prazo de 5 dias úteis, os documentos de habilitação abaixo
relacionados:

A) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial, devendo ser observadas
as disposições do artigo 33 da lei Federal nº 13.019/2014;
B)

cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;

C)

relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço,

número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro
de Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um
deles;
D)

comprovação de que a organização da sociedade civil funciona no

endereço por ela declarado;
E)

comprovação de que possui no mínimo 01 (um) ano de existência, com

cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

F)

comprovação de experiência prévia na realização, com efetividade, do

objeto da parceria ou de natureza semelhante podendo ser admitidos, sem prejuízo de
outros:
•

instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da
administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras
organizações da sociedade civil;

•

relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;

•

publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento
realizadas pela organização da sociedade civil ou a respeito dela;

•

currículos profissionais de integrantes da organização da sociedade civil,
sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, empregados,
entre outros;

•

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

•

prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela organização
da sociedade civil;

G)

comprovação de que possui instalações, condições materiais e capacidade

técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na
parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
H)

regularidade fiscal e tributária da organização da sociedade civil, por meio da

apresentação de:

I)

prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver,
relativo ao domicílio ou sede da entidade, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto da parceria

J)

prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede da entidade, ou outra equivalente, na forma da lei;

K) prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei.
L) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de
maio de 1943;

M) declaração, sob as penas da lei, de inexistência dos impedimentos para celebrar
qualquer modalidade de parceria, conforme previsto no artigo 39 da Lei Federal nº
13.019/2014 (ANEXO II – Declaração da não ocorrência de impedimentos).
N) declaração, sob as penas da lei, de que não emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na condição
de aprendiz, conforme modelo do ANEXO III – Declaração sobre trabalho de
menores.

9.11.1 Serão aceitas como provas de regularidade com a Fazenda, certidões positivas com efeito
de negativas e as que noticiem, em seu corpo, ou por meio de Certidão de Objeto e Pé,
que os débitos estão judicialmente garantidos ou com sua exigibilidade suspensa.
9.11.2 A conferência dos documentos de regularidade fiscal da organização da sociedade civil
parceira será feita pela própria Secretaria Municipal ou ente da Administração Indireta
nos correspondentes sítios oficiais na internet.
9.11.3 Na hipótese de a organização da sociedade civil selecionada não atender aos requisitos
exigidos, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a
celebração de parceria, nos termos da proposta por ela apresentada.
9.11.4 Caso a organização da sociedade civil convidada aceite celebrar a parceria, proceder-se-á
à verificação dos documentos de habilitação previstos neste Capítulo 9.
9.12

Caso a organização da sociedade civil deixe de apresentar ou apresente com
irregularidades qualquer um dos documentos exigidos no neste Capítulo 9, desde que as
irregularidades não prejudiquem a compreensão e avaliação das propostas, bem como
não contrariem a essência deste Edital de Chamamento Público, conceder-se-á, o prazo
máximo de 3 dias úteis, para regularização.

9.12.1 Será inabilitada a organização da sociedade civil participante que deixar de apresentar,
apresentar com irregularidades qualquer documento exigido neste Capítulo 9, ou que não
atingir o somatório mínimo de 5 pontos.

9.13

Será lavrada ata circunstanciada dos trabalhos do julgamento de seleção das propostas,
que, obrigatoriamente, deverá ser assinada pelos membros da Comissão de Seleção.

9.14

Os documentos das organizações da sociedade civil consideradas inabilitadas não serão
devolvidos, pois serão juntados ao processo administrativo que trata do presente
certame.

9.15

Se a proposta selecionada não for a mais adequada ao valor de referência constante do
chamamento público, será obrigatoriamente justificada pela Administração Pública.

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
10.1.

Após a publicação do resultado preliminar do julgamento pela Comissão de Seleção, os
interessados terão o prazo de 03 dias úteis para apresentar recurso, e os demais
interessados terão igual prazo, contado a partir de intimação no Jornal Oficial do
Município ou por meio eletrônico, para apresentar contrarrazões.

10.1.1.

No mesmo prazo, a Comissão de Seleção poderá reformar a sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.

10.1.2. Decorridos os prazos acima descritos, sem a interposição de recurso ou após o seu
julgamento será publicada lista de classificação definitiva e a(s) organização(ões) da
sociedade civil vencedora(s) será(ão) considerada(s) apta(s) a celebrar(em) o(s) termo(s)
de colaboração.
10..2. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais e
contrarrazões que não foram tempestivamente apresentadas.
10.3

Os recursos deverão ser apresentados através de protocolo no Sistema Prático de
Atendimento ao Cidadão.

10.4.

A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo
máximo de 5 (cinco) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação
deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância
com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que,
neste caso, serão parte integrante do ato decisório.

10.4.1. Não caberá novo recurso contra esta decisão.
10.5.

Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos
se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade
responsável pela condução do processo de seleção.

10.6.

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

11. HOMOLOGAÇÃO
11.1.

A autoridade competente homologará e divulgará o resultado do chamamento com a
lista de classificação definitiva das organizações participantes em página do sítio oficial
da Administração Pública na internet e no Jornal Oficial do Município.

11.1.1. A homologação do chamamento público não obriga a Administração a firmar a parceria
com o respectivo proponente, especialmente por razões orçamentárias e de
atendimento às políticas públicas.
12. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1.

Para a consecução dos objetivos constantes deste Edital o Município procederá à
transferência de recursos, em observância ao cronograma de desembolso apresentado
na proposta.

12.2. Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, o valor de
referência global corresponde a R$ 32.499,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e
noventa e nove reais), bem como créditos necessários para garantir a execução nos

orçamentos dos exercícios seguintes e conforme cronograma de desembolso
constante do plano de trabalho, de acordo com a seguinte distribuição:

12.2.1 Administração Pública:

•

R$ 24.999,00 (vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais) por ano.

12.2.2 OSC:

•

R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) por ano, correspondente à
contrapartida em bens e serviços economicamente mensuráveis, cuja forma de
aferição, em conformidade com os valores de mercado, encontra-se descrita no
plano de trabalho, previamente aprovado pela Administração Pública.

Subcláusula Única: Não será exigido da OSC depósito correspondente ao valor da
contrapartida em bens e serviços.

12.3.

O valor global de referência para a realização do objeto do termo de colaboração

é R$ 32.499,00 (trinta e dois mil, quatrocentos e noventa e nove reais), compreendendo
recursos públicos municipais e contrapartida da OSC. O exato valor a ser repassado será

definido no termo de colaboração, observada a proposta apresentada pela organização da
sociedade civil selecionada.
12.4.

As despesas onerarão dotação própria do orçamento vigente.

12.5.

As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas de acordo
com o cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas
até o saneamento das impropriedades:

12.5.1.

Quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente
recebida;

12.5.2.

Quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento
da organização da sociedade civil em relação as obrigações estabelecidas no termo de
colaboração/fomento.

12.5.3.

Quando a organização da sociedade civil deixar de adotar sem justificativa suficiente as
medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle
interno ou externo.

12.6.

Das parcelas do desembolso da CONCEDENTE:
a)

A liberação de recursos financeiros deverá obedecer ao cronograma de
desembolso previsto na proposta do plano de trabalho e guardar consonância
com as fases ou etapas da execução do objeto da parceria;

b)

A liberação dos recursos previstos ocorrerá em parcelas vinculadas com as
metas, fases e etapas de execução do objeto e repasses dos recursos de fonte
Estadual para o Fundo Municipal de Assistência Social.

12.7.

Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto,
sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho:
a)

remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho,
inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, 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); e

d)

aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução
do objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à
instalação dos referidos equipamentos e materiais.

12.8.

É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou
empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou entidade da administração pública 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 ou na Lei de Diretrizes
Orçamentárias do Município de Jaboticabal.

12.9.

Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante
transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade
de depósito em sua conta bancária.

12.9.1. Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos em espécie, desde que comprovada
a impossibilidade física de pagamento mediante transferência bancária.
12.10. O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza a compensação das
despesas despendidas e devidamente comprovas pela entidade, no cumprimento das
obrigações assumidas por meio do plano de trabalho, com os valores dos recursos
públicos repassados assim que disponibilizados.
12.11. Durante a vigência do termo de colaboração/fomento, é permitido o remanejamento
de recursos constantes do plano de trabalho, de acordo com os critérios e prazos a
serem definidos por cada órgão ou entidade municipal, desde que não altere o valor
total da parceria.
12.12. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente
específica em instituição financeira pública, nos moldes do artigo 51 da Lei nº
13.019/2014.
12.13. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas par aos recursos
transferidos.

12.14. 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.
13. DA CONTRAPARTIDA
A entidade arcará com serviços que não tiverem o custeio integral, conforme Termo de
Referência e Plano de Trabalho, constantes nos anexos IV e V.

14. DA FORMALIZAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
14.1.

Após ter decorrido o prazo legal sem interposição de recursos administrativos ou ainda,
após a decisão dos recursos administrativos interpostos e tendo sido declarada(s) a(s)
vencedora(s) pela Comissão de Seleção, poderá ser formalizado o termo de
colaboração/fomento;

14.2 Após o julgamento e seleção das propostas, o órgão técnico da Pasta emitirá parecer
técnico, conforme artigo 35, V, da Lei 13.019/2014, que, se favorável ao conteúdo da proposta
e aos documentos de habilitação apresentados, permitirá a celebração da parceria.
14.3 Em caso do conteúdo não estar totalmente apto à continuidade do processo (atendidos
parcialmente, com ressalvas), o órgão técnico emitirá relatório apontando o(s) item(ns) com
falha(s) e, contatará, por meio eletrônico, o proponente, notificando para regularização do(s)
item(ns) apontados no prazo concedido pelo gestor da parceria, sob pena de inabilitação em
caso de não atendimento das exigências.
14.4

No caso do não atendimento dos requisitos exigidos neste Edital, bem como da não

regularização do(s) item(ns) apontados para acerto(s) e/ou complemento(s), o(a)
projeto/atividade será reprovado pelo órgão técnico e consequentemente inabilitado, por não
atendimento às exigências aqui previstas.
14.5

Após parecer técnico, haverá emissão de parecer jurídico, conforme artigo 35, VI, da Lei

13.019/2014, acerca da possibilidade de celebração da parceria.
14.6

Caso o parecer técnico ou o parecer jurídico de que tratam o item 14.2. a 14.5. concluam
pela possibilidade de celebração da parceria com ressalvas, deverá o administrador
público sanar os aspectos ressalvados, ou, mediante ato formal, justificar a preservação
desses aspectos ou sua exclusão.

14.7

O prazo para assinatura do Termo de Colaboração será de 5 dias corridos contados a
partir da publicação da convocação do Jornal Oficial do Município, sob pena de
decadência do direito.

14.7.1. O prazo para assinatura do Termo de Colaboração poderá ser prorrogado uma vez,
desde que solicitado por escrito, antes do término do prazo previsto no subitem 14.7., sob
alegação de motivo justo que poderá ou não ser aceito pela Administração.
14.8.

A vigência do presente Termo de Colaboração será de 12 meses contados a partir da
celebração, prorrogável até o limite de 60 meses.

14.8.1. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da
sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração
pública em, no mínimo, 30 dias antes do termo inicialmente previsto.
14.8.2 A prorrogação de ofício da vigência do termo de colaboração deve ser feita pela
administração pública quando ela der causa ao atraso na liberação de recursos financeiros,
limitada ao exato período do atraso verificado.
14.9.

O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou metas,
mediante aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original.

15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
15.1.

A prestação de contas e todos os atos que dela decorram terão publicidade no site oficial
do Município.

15.2.

A prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil deverá conter
elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o
seu objeto foi executado conforme pactuado, com a adequada descrição das atividades
realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados.

15.2.1. Os dados financeiros serão analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento
das normas pertinentes, bem como a conciliação das despesas com a movimentação
bancária demonstrada no extrato.
15.2.2. Serão glosados os valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.
15.3.

A prestação de contas deverá ser feita em observância ao disposto no artigo 8 do
Decreto Municipal nº 6.707/2017, combinado com a Lei 13.019/2014, competindo
unicamente à Administração Pública decidir sobre a regularidade, ou não, da aplicação
dos recursos transferidos a organização da sociedade civil proponente;

15.4.

A Administração Pública realizará manifestação conclusiva sobre a prestação final de
contas, dispondo sobre:
a)

aprovação da prestação de contas;

b)

aprovação da prestação de contas com ressalvas, mesmo que cumpridos os
objetos e as metas da parceria, estiver evidenciada impropriedade ou qualquer
outra falta de natureza formal de que não resulte dano ao erário.

c)

rejeição da prestação de contas, com a imediata determinação das providências
administrativas e judiciais cabíveis para devolução dos valores aos cofres
públicos, inclusive a determinação de imediata instauração de tomada de contas
especial.

15.4.1. São consideradas falhas formais sem prejuízo de outras:
a)

nos casos em que o plano de trabalho preveja que as despesas deverão ocorrer
conforme os valores definidos para cada elemento de despesa, a extrapolação,
sem prévia autorização, dos valores aprovados para cada despesa, respeitado
o valor global da parceria.

b)

a inadequação ou a imperfeição a respeito de exigência, forma ou
procedimento a ser adotado desde que o objetivo ou resultado final
pretendido pela execução da parceria seja alcançado.

15.5.

As contas serão rejeitadas quando:
a)

houver emissão no dever de prestar contas;

b)

houver descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no
plano de trabalho;

15.6.

c)

ocorrer dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d)

houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos.

e)

não for executado o objeto da parceria;

f)

os recursos forem aplicados em finalidades diversas das previstas na parceria.

Da decisão que rejeitar as contas prestadas caberá um único recurso à autoridade
competente que deverá ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
publicação da decisão.

15.7.

Exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá
solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de
ações compensatórias de interesse público, mediante a apresentação de novo plano de
trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração/fomento e a área de
atuação da organização, cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de
trabalho original, desde que não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de
restituição integral dos recursos.

15.8.

A rejeição da prestação de contas, quando definitiva, caberá à autoridade
administrativa, sob pena de responsabilidade solidária, adotar as providências para

apuração dos fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção
do ressarcimento.
15.8.1. O dano ao erário será previamente delimitado para embasar a rejeição das contas
prestadas.
15.8.2. Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária e juros, por meio de
despacho da autoridade administrativa competente.
15.9.

As organizações da sociedade civil, para fins de prestação de contas parciais e finais,
deverão apresentar os seguintes documentos:
a)

relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil,
assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas
para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os
resultados alcançados, a partir do cronograma acordado;

b)

na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano
de trabalho, relatório de execução financeira, assinado pelo seu representante
legal, com a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim
como notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em nome da
organização da sociedade civil;

c)

extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria, se
necessário acompanhado de relatório sintético de conciliação bancária com
indicação de despesas e receitas;

d)

comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando
houver, no caso de prestação de contas final;

e)

material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros
suportes, quando couber;

f)

relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

g)

lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o caso;

h)

a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso, indicando o
valor integral da despesa e detalhando a divisão de custos, bem como
especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e
do órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de
fontes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

15.9.1. Em caso de descumprimento parcial de metas ou resultados fixados no plano de
trabalho, poderá ser apresentado relatório de execução financeira parcial concernente a
referidas metas ou resultados, desde que existam condições de segregar referidos itens de
despesa.

15.10. A organização da sociedade civil está obrigada a prestar contas da boa e regular
aplicação dos recursos recebidos mensalmente e em caráter final, ao término de sua
vigência.
15.10.1.

O prazo poderá ser prorrogado por até 30 dias, a critério do titular do órgão ou

ente da Administração parceiro, ou daquele a quem tiver sido delegada a competência, desde
que devidamente justificado.
15.10.2.

Na hipótese de devolução de recursos, a guia de recolhimento deverá ser

apresentada juntamente com a prestação de contas.
15.10.3.

Se constatada pela Administração irregularidades financeiras, o valor respectivo

deverá ser restituído ao Tesouro Municipal ou ao Fundo Municipal competente, no prazo
improrrogável de 30 dias.
15.11. A administração Pública apreciará a prestação final de contas apresentada, nos prazos
estabelecidos no artigo 8º do Decreto Municipal nº 6.607/2017.
16. DAS SANÇÕES
16.1.

A execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da Lei

13.019/2014 e do Decreto Municipal nº 6.707/2017 poderá acarretar, garantida a defesa prévia,
na aplicação à organização da sociedade civil das sanções previstas nos incisos do artigo 73 da
Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014.
16.1.

O procedimento de apuração e aplicação das sanções seguirá o disposto pelo artigo 9º

do Decreto Municipal nº 6.707/2017.
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1 As normas disciplinadoras deste edital serão interpretadas em favor da ampliação da
disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as participantes e desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação.
17.2
dia
17.3

Os prazos previstos neste edital serão contados excluindo o dia do início e incluindo o
do vencimento.
As participantes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas
propostas e a Prefeitura Municipal de Jaboticabal não será, em caso algum, responsável
por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do chamamento
público.

17.4

A participação neste processo seletivo implicará aceitação integral e irretratável dos
termos deste edital e seus anexos, bem como na observância dos regulamentos
administrativos e demais normas aplicáveis.

17.5

As participantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase do processo.

17.6

A Administração se reserva o direito de, a qualquer tempo e a seu exclusivo critério, por
despacho motivado, adiar ou revogar a presente seleção, sem que isso represente
motivo para que as organizações sociais participantes pleiteiem qualquer tipo de
indenização;

17.7

As retificações do presente Edital, por iniciativa da Administração Pública ou provocadas
por eventuais impugnações, serão publicadas no Jornal Oficial do Município de
Jaboticabal e no Site Oficial do Município.

17.7.1

Caso as alterações interfiram na elaboração dos Planos de Trabalho e/ou Propostas
Financeiras, deverão importar na reabertura do prazo para entrega dos mesmos.

17.8

Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, devendo protocolar o pedido até
5 dias antes da data fixada para apresentação das propostas, por petição dirigida ou
protocolada no Sistema Prático.

17.8.1

A resposta às impugnações caberá a Secretaria de Negócios Jurídicos e deverá ser
publicada até a data fixada para apresentação das propostas.

17.8.2

A impugnação não impedirá a organização da sociedade civil impugnante de participar
do chamamento público.

17.9

A Secretaria de Negócios Jurídicos resolverá os casos omissos e as situações não
previstas no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem
a administração pública.

17.10

Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e
de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 5 dias da datalimite para envio da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail:
assistenciasocial@jaboticabal.sp.gov.br

17.10.1 Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção.
17.11

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.

17.12

Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização da seleção na data marcada, a sessão de seleção e julgamento será
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e
local anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação em contrário da
administração.

17.13

Eventuais contradições, omissões e erros materiais na redação do presente Termo e dos
seus Anexos serão resolvidos com base na Lei Federal nº 13.019/2014, no Decreto
Municipal nº 6.707/2017 e nas normas de direito administrativo aplicáveis.

17.14

Fica eleito o foro do Município de Jaboticabal - SP para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente certame.

ANEXO I
DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS
Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de
2014, que a [identificação da organização da sociedade civil]:
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas.
OU
pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas.
OU
dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das
atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como
pretende, ainda, contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto.

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua
situação. A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da organização da sociedade civil)

ANEXO II
DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins que a [identificação da organização da sociedade civil] 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 fomento, 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 organização da sociedade civil), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de
parceria simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019,
de 2014);
Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos,
observadas as exceções previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de
2014;
Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em
licitação e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar
ou contratar com a administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento
público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de
governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para
participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de
todas as esferas de governo;
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e
Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e
inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da organização da sociedade civil)

ANEXO III

DECLARAÇÃO SOBRE TRABALHO DE MENORES

A [identificação da organização da sociedade civil], por intermédio de seu representante legal
........................................................., portador(a) da Cédula de Identidade R.G. nº ......................
e inscrito no CPF sob o nº ............................., DECLARA, que não emprega menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo na
condição de aprendiz.

Local-UF, ____ de ______________ de 20___.

...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da organização da sociedade civil)

ANEXO IV - Termo de Referência
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos –

I – Da Modalidade de Instrumento Jurídico

Termo de Colaboração para consecução de finalidade de interesse público e
reciproco proposta pela Administração Pública com Transferência de Recursos
Financeiros;

II – Do Programa Orçamentário:

Transferência de Recursos Financeiros do Fundo Municipal;

III– Da Base Legal da Política de Assistência Social relacionada ao objeto:

•

Lei 8.742, de 07 de dezembro de 1993, que dispõe sobre a organização da
Assistência Social e dá outras providências, e em especial o artigo 1º, que
dispõe sobre o caráter não contributivo e a gratuidade da Assistência Social,
o artigo 3º que dispõe sobre o conceito de entidades de Assistência Social e
Artigo 9º que trata do funcionamento das entidades ou organizações de
Assistência Social;

•

Estatuto da Criança e do Adolescente – (ECA) aprovado pela Lei 8.069/90
(artigos 1º, 2º, 3º e 4º);

•

Resolução CNAS Nº 145 de 15 de outubro de 2004 que aprovou a Politica
Nacional da Assistencial Social;

•

Resolução CNAS Nº 130 de 15 de julho de 2005 que aprovou a Norma
Operacional de Assistência Social;

•

Resolução CNAS Nº 269 de 13 de dezembro de 2006 que aprovou a Norma
Operacional Básica de Recursos Humanos da Assistência Social (NOBRH/SUAS);

•

Resolução CNAS Nº 109 de 11 de novembro de 2009 que aprovou a
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais;

•

Resolução CNAS Nº 16 de 05 de maio de 2010, que define os parâmetros
nacionais para inscrição das entidades e organizações de Assistência Social,
bem como dos serviços, programas, projetos e benefícios socioassistenciais
no Conselho de Assistência Social do Município e do Distrito Federal;

•

Resolução CNAS Nº 17 de 20 de junho de 2011 que ratifica a equipe de
referência definida pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do
Sistema Único de Assistência Social – NOB-RH/SUAS, reconhece as categorias
profissionais de nível superior para atender especificidades dos serviços

socioassistenciais e das funções essenciais de gestão do Sistema Único de
Assistência Social – SUAS;

•

Resolução CNAS Nº 34 de 28 de novembro de 2011 que define a Habilitação
e Reabilitação da Pessoa com Deficiência e sua inclusão a vida Comunitária
no Campo da Assistência Social e estabelece seus requisitos;

•

Resolução Nº 33, de 12 de Dezembro de 2012, que aprova a Norma
Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social-NOB/SUAS;

•

Resolução CNAS Nº 01 de 21 de fevereiro de 2013 que dispõe sobre o
reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos SCFV, no âmbito do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, pactua os
critérios de partilha do cofinanciamento federal, metas de atendimento do
público prioritário e, dá outras providências;

•

Resolução CNAS Nº 9 de 15 de abril de 2014 que ratifica e reconhece as
ocupações profissionais de ensino médio e fundamental do SUAS, em
consonância com a Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS
– NOB-RH/SUAS;

•

Resolução CNAS Nº 14 de 15 de maio de 2014 que define os parâmetros
nacionais para inscrição das entidades ou organizações de Assistência Social,
bem como dos serviços, programas e benefícios socioassistenciais no
conselho de Assistência Social;

•

Estatuto do Idoso aprovado pela Lei 10.741 de 01 de outubro de 2003, que
dispõe sobre a regulação dos direitos assegurados as pessoas idosas;

•

Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o apoio as Pessoas
com Deficiência, sua Integração Social e dá outras providencias;

•

Lei Nº 13.019, de 31 de Julho de 2014, que estabelece o regime jurídico das
parcerias voluntárias, envolvendo ou não transferências de recursos
financeiros, entre a administração pública e as organizações da sociedade
civil, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público; define diretrizes para a política de fomento e de
colaboração com organizações da sociedade civil; institui o termo de
colaboração e o termo de fomento;

•

Decreto nº 6.707 de 10 de Agosto de 2017, que regulamenta o regime
jurídico das parcerias voluntárias entre a Administração Pública e as
Organizações da Sociedade, instituído pela Lei Federal nº 13.019 de 31 de
julho de 2014 e suas alterações, estabelece regras especificas no âmbito do
Município de Jaboticabal - SP e dá outras providencias;

•

Lei Nº 13.146 DE 2015 que institui a Lei Brasileira da Pessoa com Deficiência
– Estatuto da Pessoa com Deficiência;

•

Resolução CNAS N° 21 de 24 de novembro de 2016, que estabelece requisitos
para celebração de parcerias, conforme a Lei 13.019/2014, entre o órgão
gestor da assistência social e as entidades ou organizações de assistência
social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social – SUAS;

•

Cadernos de Orientações do MDS/SNAS

•

Reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Passo a Passo –2003;

•

Caderno de Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 6 a 15 anos –
2010;

•

Caderno: Concepção de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 2012

•

Orientações Técnicas: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
para Pessoas Idosas – 2012;

•

Caderno de Orientações – Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família e Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – 2015;

•

Perguntas Frequentes – Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
– 2016;

•

Caderno: Perguntas e Respostas SCFV – 2016

•

Perguntas e Respostas: Aplicação do Marco Regulatória das Organizações da
Sociedade Civil – MROSC no âmbito do Sistema Único de Assistência Social –
2016;

IV – Do Objeto:

Oferta de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), no
âmbito no Município de Jaboticabal, conforme regulamentação preconizada na
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (Resolução CNAS nº 109/2009), às
pessoas com deficiência, considerado público prioritário por meio de parceria com
Organização da Sociedade Civil. Esse serviço foi reordenado em 2013 por meio da
Resolução CNAS nº 01/2013, é ofertado de forma complementar ao trabalho social com
famílias realizado por meio do Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias
(PAIF) e Serviço de Proteção e Atendimento Especializado às Famílias e Indivíduos
(PAEFI).

O SCFV possui um caráter preventivo e proativo, pautado na defesa e afirmação
de direitos e no desenvolvimento de capacidades e potencialidades dos usuários, com
vistas ao alcance de alternativas emancipatórias para o enfrentamento das
vulnerabilidades sociais. Deve ser ofertado de modo a garantir as seguranças de acolhida
e de convívio familiar e comunitário, além de estimular o desenvolvimento da
autonomia dos usuários.

Os usuários do SCFV definidos neste edital, são as pessoas com deficiência,
decorrentes de patologias crônicas ou dependência, de natureza física, mental, intelectual ou
sensorial, considerados públicos prioritários pelas resoluções CIT nº 01/2013 e e CNAS nº
01/2013, independente da faixa etária, que vivenciam situação de vulnerabilidade. O trabalho

deve ser planejado de forma coletiva, contando com a participação ativa do técnico de
referência, dos orientadores sociais e dos usuários. O trabalho realizado deve ser
organizado em percursos, de forma a estimular as trocas culturais e o compartilhamento
de vivências; desenvolver junto aos usuários o sentimento de pertença e de identidade;
e fortalecer os vínculos familiares, sempre sob a perspectiva de incentivar a socialização
e a convivência familiar e comunitária.

Nota Técnica 1 – As atividades propostas deverão ser planejadas, conforme as
características dos participantes, ou seja, para defini-lo é preciso levar em contar
a complexidade das vulnerabilidades vivenciadas pelos indivíduos que compõe o
grupo e, ainda as estratégias de intervenção que serão adotadas.
V – Do Público Alvo da Parceria:
Pessoas com deficiência, com prioridade para as beneficiárias do BPC;

Nota Técnica 2: Para maiores esclarecimentos sobre as situações prioritárias no
SCFV – vide Informativo 05 do “Saiba mais sobre o Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos”- MDS/SNAS Departamento de Proteção Social
Básica.
VI - Das Provisões para execução da Parceria:
1 – Equipe de Referência mínima necessária para o Serviço:

•

01 (um) Técnico de Referência de Nível Superior, preferencialmente
Assistente Social;
Atua no planejamento do serviço de convivência junto com o orientador
social, atividades envolvendo a família, os usuários, a realização de
reuniões periódicas com o orientador social, responsável pela execução
do serviço de convivência e acompanhamento das famílias dos usuários,
quando necessário;

•

Orientador(es) Social(is) ou Educador(es) Social(is) de Nível Médio,
conforme a descrição apresentada na Resolução CNAS nº 9/2014;

Função exercida por profissional de no mínimo nível médio com atuação
constante junto ao (s) Grupo (s) e responsável pela execução do SCFV e
pela criação de um ambiente de convivência participativo e democrático.

•

Facilitador(es) de Oficinas de Nível Médio,
Função exercida por profissional com formação mínima de nível médio
responsável pela realização de oficinas de convívio por meio de esporte,
lazer, arte e cultura e outros (*).

Nota Técnica 3 - Vide atribuições do técnico de referência e do
Orientador/Educador mais detalhadas nos Cadernos de Orientações SCFV e
Perguntas Frequentes SCFV – MDS.
Nota Técnica 4 (*) - Vale destacar que as oficinas, bem como as palestras e as
confraternizações eventuais, por si só, não c constituem o SCFV, são estratégias
para tornar os encontros dos grupos atrativos e, com isso dialogar com o
planejamento do percurso os temas transversais e os objetivos a serem
alcançados nos grupos.
2 - Ambiente Físico e Infraestrutura necessário para execução do Serviço:

•

Sala de atendimento individualizado;

•

Sala (s) de atividades coletivas e comunitárias;

•

Instalações Sanitárias – Masculino/Feminino para deficientes e
funcionários;

•

Atenção: Ambientes com adequada iluminação, ventilação,
conservação, privacidade, salubridade, limpeza e acessibilidade.

3 – Recursos Materiais

•

Materiais permanentes e de consumo necessários ao desenvolvimento
do serviço, tais como: mobiliário, computadores, mesas, entre outros;

4 – Materiais Socioeducativos para Atividades:

•

Artigos pedagógicos, culturais e esportivos; banco de dados de usuários
(as) de benefícios e banco de dados de serviços socioassistenciais;

5 – Aquisição dos Usuários:

•

Segurança de Acolhida;

•

Segurança de Convívio Familiar e Comunitário;

•

Segurança de Desenvolvimento da Autonomia;

VII - Específicos do Serviço:

Condições:

Usuários territorialmente referenciados aos CRAS;

O SCFV deve ser referenciado ao CRAS da área de abrangência e manter
articulação com o PAIF – Serviço de Proteção Integral à Família;

Ofertar o SCFV em conformidade com os padrões de qualidade, regras e
condições estabelecidas em regulação do MDSA;

Preencher as vagas conforme prioridades definidas;

Encaminhar as informações ao gestor municipal de Assistência Social para
registro no SISC-Sistema de Informações do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos

Fazer-se representar nas discussões com a rede do território de
abrangência do CRAS;

Garantir a participação dos profissionais de nível médio e superior nos
processos de capacitação conduzidos pelo Município e em reuniões
sistemáticas com o técnico de referência do CRAS.

Forma de Acesso:

Preenchimento das vagas conforme prioridades definidas pelo órgão
gestor. Busca ativa pela organização parceira, procura espontânea,
encaminhamento pela rede socioassistencial e/ou pelo CRAS/CREAS.

VIII – Do Período de Funcionamento:
Carga horária semanal mínima de 40 horas;
IX – Trabalho Social Norteador das Ações:
Essencial que as atividades desenvolvidas sejam planejadas e considerem os
eixos norteadores dos serviços – convivência social, direito de ser e participação – a fim
de que efetivamente criem situações desafiadoras para os usuários e os estimulem, bem
como os orientem a construir e reconstruir as suas histórias e vivências individuais e
coletivas;
X– Objetivos Gerais:

•

Assegurar espaços de convívio familiar e comunitário;

•

Desenvolver a relação de afetividade e sociabilidade;

•

Valorizar a cultura de família e comunidades locais;

•

Desenvolver o sentimento de pertença e identidade;

•

Estimular a participação como cidadão;

XI – Objetivos Específicos da Parceria:

Atender usuários de 06 a 15 anos e adolescentes e jovens de 15 a 17 anos:
Completar as ações da família e da comunidade na proteção e no desenvolvimento de
crianças e adolescente e no fortalecimento de vínculos familiares e sociais; assegurar
espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento
de relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo. Possibilitar a ampliação do
universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como
estimular o desenvolvimento de potencialidades, talentos e propiciar sua formação
cidadã. Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver
competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo moderno;
contribuir para a inserção, reinserção e permanência no sistema educacional, tendo
como eixos norteadores do serviço a convivência social, direito de ser e participação.

XII – Resultados a serem alcançados:

Reordenamento do SCFV com a meta de atingir percentual de inclusão de 50%
(cinquenta por cento) do público prioritário no serviço.

XIII – Formas de Avaliação para Alcance dos Resultados:

Número de usuários, com perfil de público prioritário, inscritos no SISC
(Sistema de Informações do Serviço de Convivência e Fortalecimento de
Vínculos);

Número de famílias cadastradas no cadastro no CADÚNICO (NIS);

Registro de frequência/participação;

Analise dos relatórios mensais de atividades desenvolvidas

Número de famílias referenciadas ao CRAS;

Pesquisa de Satisfação;

Lista nominal de inscritos no serviço, com nome do responsável,
endereço e origem do encaminhamento (CRAS);

Outros instrumentais com informações sobre os usuários e sobre a oferta
do serviço;

Análise das ações do Plano de Trabalho;

Visita in loco;

XIV – Descrição de Metas Quantitativas e Mensuráveis a serem atingidas:

Atender o número de meta referente ao lote, sendo 50% de público
prioritário no SCFV;

Encaminhar 100% dos usuários do SCFV no CADÚNICO;

Referenciar 100% das famílias nos CRAS;

Cumprir 100% da carga horária recomendada para o SCVF;

Cumprir 100% do Plano de Trabalho: de Atividades e Orçamentário,
conforme apresentação no início da parceria;

XV- Indicadores a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas e
os meios de verificação:

Aferição do cumprimento das metas por meio de:
Relatórios mensais de atividades desenvolvidas;

Lista nominal de inscritos no serviço, com nome do responsável,
endereço e origem do encaminhamento (CRAS);

Outros instrumentais com informações sobre os usuários e sobre a oferta
do serviço;

Pesquisa de satisfação.

Plano de Trabalho;

Prontuário social das famílias;

Fotos;

Registro no Sistema de Informações do Serviço de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos;

Registro no CADÚNICO;

Visita in loco;

XVI - Do Prazo para execução das atividades da parceria:
•

12 meses;

XVIII – Valor de Referência mensal por usuário
•

R$ 108,33

I.

•

Administração Pública:

R$ 83,33 (Oitenta e três reais e trinta e três centavos) por usuário.

II. OSC:
R$ 25,00 (vinte e cinco reais) por usuário por mês, correspondente à contrapartida em
bens e serviços economicamente mensuráveis, cuja forma de aferição, em
conformidade com os valores de mercado, encontra-se descrita no plano de trabalho,
previamente aprovado pela Administração Pública.

Subcláusula Única: Não será exigido da OSC depósito correspondente ao valor da
contrapartida em bens e serviços.
XIX – Valor global para execução do objeto da parceria

SCFV

Quantidade Valor de

Recurso

Contrapartida Valor Total

Valor Total

de usuários

Referência

Federal per

OSC per

Anual

per capta

capta

capta

R$ 108,33

R$ 83,33

R$ 25,00

25,00

Mensal

R$
2.708,25

Jaboticabal, 23 de Fevereiro de 2018.

Tatiana Parreira Lemos Pellegrini
Secretária Municipal de Assistência Social

R$
32,499,00

ANEXO V- MODELO DE PLANO DE TRABALHO

(CAPA – Papel timbrado da entidade)

PLANO DE TRABALHO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

1. DADOS CADASTRAIS
Organização Proponente

C.N.P.J.
Endereço

Cidade

U.F.

DDD/Tel (fixo)

(celular )

CEP

E-mail:
Nome do representante legal

Função

Nome do técnico responsável

N° de inscrição no CMAS
Tipo de Inscrição

Entidade (

)

Serviço (

)

Vigência:
N° de registro no CMDCA:
Vigência:

2. DESCRIÇÃO

Tipo de Serviço
Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e Adolescentes, de XX à
XX anos

Proteção Social Básica

( X)

Proteção Social Especial Média Complexidade

(

)

Proteção Social Especial de Alta Complexidade

(

)

Período de Execução das atividades previstas
Início:

Termino:

3. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO
Relatar brevemente o histórico da organização contendo informações como:
Finalidade institucional; Descrição do histórico de atuação da organização
destacando o tempo de experiência com o público alvo e com o serviço pretendido;
Eventuais parceria da organização com outras instituições e ou órgãos públicos (
citar nome e forma de participação e se haverá contribuição desta parceria na
execução deste serviço; Realizar um diagnóstico da realidade que será objeto das
atividades da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as
atividades ou metas a serem atingidas (indicar o público alvo, o território/
territorialidade do problema).
4. OBJETIVO GERAL
Oferecer às pessoas com deficiência, independente da faixa etária, serviços realizados
em grupos, de acordo com o seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social
com famílias e prevenir a ocorrência de situações de risco social.

5. PÚBLICO ALVO

5.1- Pessoas com deficiência, independente da faixa etária, em vulnerabilidade,
encaminhados ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos pelo Serviço
de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) ou pelo Serviço de Proteção e
Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI).

6. META: Atender até 25 pessoas com deficiência, respeitando a vivência dos ciclos
etários e perfis dos usuários.
7. OBJETIVOS/RESULTADOS ESPERADOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

Complementar as ações da família 1. Aumento de acesso aos Programas de Transferências de
e comunidade na proteção e Renda e/ou em benefícios socioassistenciais.
desenvolvimento das pessoas com
deficiência e no fortalecimento dos a) Constatar a inclusão dos usuários.
vínculos familiares e sociais.
2. Melhoria das relações familiares e do envolvimento da família
com o serviço.
a) Verificação do aumento da interação serviço x família.
Estimular a participação na vida
pública do território e desenvolver
competências para a compreensão
crítica da realidade social e do
mundo contemporâneo.

1. Ampliação das oportunidades de aprendizagem, do
conhecimento do território, na construção de uma identidade
com o lugar onde vivem, do sentimento de pertença a este lugar.
a)Análise das aquisições das crianças e adolescentes durante sua
participação no serviço.

2. Aumento de acessos a serviços socioassistenciais e setoriais.
a) Identificar o aumento de acessos a serviços socioassistenciais
e setoriais.
Assegurar espaços de referência 1. Melhoria das relações de afetividade, diálogo, e envolvimento
para o convívio grupal, comunitário das crianças e adolescentes com o Serviço.
e social e o desenvolvimento de
relações
de
afetividade, a) Verificação do aumento e da qualidade da interação serviço x
solidariedade e respeito mútuo.
pessoas com deficiência.

2. Aumento no número de adolescentes autônomos e
participantes na vida familiar e comunitária, com plena
informação sobre seus direitos e deveres.
a) Identificar e comparar o acesso a este conhecimento;
b) Acompanhar a permanência, participação e frequência dos
usuários no Serviço.

3. Criação de vínculos solidários entre os participantes.
a) Análise e acompanhamento das relações entre crianças e
adolescentes.
Possibilitar a ampliação do universo
informacional, artístico e cultural
das pessoas com deficiência, bem
como estimular o desenvolvimento

1. Ampliação do leque de conhecimento dos usuários do Serviço,
contribuindo para o desenvolvimento de atitude crítica,
valorização do saber e das vivências dos usuários e o
protagonismo social.

de potencialidades, habilidades, a)Identificar o desenvolvimento da sua capacidade expressiva e
talentos e propiciar sua formação artística, estimulando o desenvolvimento proativo;
b) Identificar a melhoria da condição de sociabilidade.
cidadã.
2. Efetividade de acesso aos serviços em outras políticas
públicas.
a) Acompanhar o acesso aos serviços.
3. Aumento do número de usuários que conheçam as instâncias
de denúncias e recurso em casos de violação de direitos.
a) Identificar e comparar o acesso a este conhecimento.

8. METODOLOGIA
Colocar horário de funcionamento.

Qual será a divisão das turmas.
Falar sobre a colônia de férias se tiver.

O Serviço será realizado em grupos, organizado por faixa etária (crianças e
adolescentes), tendo por base temas geradores e transversais identificados no território
e na realidade sociocultural de vivência social e familiar dos participantes.
Esta forma de organização dos grupos irão promover a socialização e o aprofundamento
dos relacionamentos, oferecendo aos participantes, vivência de espaços coletivos de
diálogo. As intervenções, por sua vez, serão pautadas em experiências lúdicas, culturais
e esportivas, como formas de expressão, interação, aprendizagem, sociabilidade e
proteção social, conforme prevê a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais.
A ênfase maior será dada às atividades coletivas que se constituirão através de Eixos
Estruturantes. Estes têm como aporte os temas transversais que expressam o conjunto
de questões sociais que são objetos de atenção e reflexão. Os eixos estruturantes
orientarão os temas, atividades e organização do Serviço, mas, sobretudo a construção
de uma proposta que contemple as demandas e peculiaridades do público atendido.
Constituem eixos estruturantes do Serviço, considerando as faixas etárias de 06 a 15
anos de idade:

1) Eixo Convivência Social
Descrever o que será desenvolvido neste eixo.

2) Eixo Direito de Ser
Descrever o que será desenvolvido neste eixo.
3) Eixo Participação
Descrever o que será desenvolvido neste eixo.
9.CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO/FÍSICA (META, ETAPA, FASE)

Especificação

Fase

Descrição da meta/etapa

Dimensão do trabalho técnico operativo

Etapa

Indicador físico

Duração

Unidade

Quantidade

Início

Término

Planejamento/organização das atividades

Semestral

5

01/04/18

31/3/2019

Construção de grade/metodologia aplicada
em cada atividade com a finalidade de
estabelecer metas e objetivos a serem
alcançados.

Semestral

5

01/04/18

31/3/2019

01/04/18

31/3/2019

Reuniões para avaliação do serviço quanto a
sua qualidade, e alcance dos objetivos
propostos.

Reuniões para discussão de casos que
necessitam de acompanhamento mais
sistemático.

Prontuários: abertura e alimentação
Elaboração de relatórios
Realizar o acolhimento, a inserção, o
atendimento, o encaminhamento e o
acompanhamento dos usuários no suas de
maneira
coordenada
com
a
rede
socioassistencial.
Dimensão do trabalho com usuários

Atender até 400 crianças e adolescentes de 06 a 17 anos, respeitando a vivência dos ciclos etários.

Meta

Realização de grupos de convivência
observando-se as faixas etárias. Grupos
organizados a partir de percursos e de
atividades planejadas de acordo com a fase
do desenvolvimento dos usuários:
1.
2.
3.
4.

Oficinas Culturais
Oficinas Esportivas
Oficinas Lúdicas
Atividades socioeducativas
1-Diário

1-500

1-Diário

2-500

1-Diário

3-500

1-Semanal

4-100

Dimensão do trabalho no território

Dimensão do
trabalho com

Colônia de férias com ofertas de atividades
diferenciadas no período de férias escolares,
proporcionado proteção para crianças e
adolescentes.

Semestral(nos
mesesdejaneiroe
julhodecadaano)

Reunião/encontros com as famílias: discussão
de temas de interesse das famílias, visando o
fortalecimento da função protetiva e dos
vínculos familiares.
Visitas domiciliares
Atividades de reconhecimento do território
envolvendo crianças, adolescentes e suas
famílias.
Articulação com a rede socioassistencial e
demais serviços do território.
Participação em reuniões intersetoriais.
Articulação com a rede de ensino municipal e
estadual, visando contribuir para a inserção,
reinserção e permanência na escola.

10. AVALIAÇÃO

O QUE SERÁ
AVALIADO

QUANDO

Cumprimento Mensal
da meta

QUEM
PARTICIPA

ANÁLISE QUANTITATIVA E QUALITATIVA

Equipe
técnica

•
•

Cumprimento
dos objetivos
Trimestral Usuários e
específicos
familiares
e equipe
técnica

•

•
•

Cumprimento Trimestral Equipe
das
técnica
atividades

•
•
•

Elaboração e análise dos relatórios
circunstanciados em relação ao Plano;
Análise dos instrumentais de acesso e
permanência em relação ao público e
meta estabelecidos no Plano.
Avaliação coletiva e participativa sobre o
impacto do serviço ofertado na vida do
usuário: fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários;
Levantar os objetivos cumpridos:
integralmente e parcialmente;
Levantar elementos dificultadores e
facilitadores.
Avaliação coletiva e participativa sobre o
conteúdo, metodologia;
Levantar as atividades cumpridas:
integralmente e parcialmente;
Levantar elementos dificultadores e
facilitadores.

Participação
nas
atividades

Trimestral Usuários e
familiares
e equipe
técnica

Satisfação
Semestral
dos usuários
em relação ao
Serviço

Usuários e
familiares
e equipe
técnica

Envolvimento Semestral
com a rede
socioassistencial

Usuários e
familiares

•
•

•
•
•
•
•

Envolvimento Semestral
com a rede de
garantia
direitos
Acesso
políticas
públicas

Usuários e
familiares

•

de

a Semestral

•

Usuários e
familiares

•

Análise do interesse e desinteresse;
exclusão;
Observação durante a realização das
atividades: presença, interação; dentre
outros.

Avaliação escrita sem identificação dos
usuários sobre o serviço ofertado;
Análise da permanência ao serviço; dentre
outros.
Pesquisa sobre os serviços mais acessados
na rede pelos usuários;
Pesquisa sobre os serviços não oferecidos
pela rede;
Número de serviços da rede que foram
envolvidos; dentre outros.
Pesquisa sobre os órgãos mais acessados
na rede pelos usuários;
Número de serviços da rede que foram
envolvidos; dentre outros.
Análise sobre a oferta e o acesso as
políticas públicas.

11. RECURSOS LOGÍSTICOS (Provisões)
11.1. AMBIENTE FÍSICO
Descrever todos os espaços, equipamentos e materiais permanentes a serem utilizados.
Informar se estão de acordo com as normas legais de acessibilidade e a regulação
específica do serviço, inclusive no que se refere a privacidade de atendimento e guarda
de prontuário dos usuários. informar se o espaço é próprio, alugado ou cedido.
ESPAÇO FÍSICO
Quantidade

Descrição

11.2 - RECURSOS MATERIAIS: EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE
Quantidade

Descrição

12. ESPECIFICAÇÕES DA UTILIZAÇÃO DO RECURSO FINANCEIRO

12.1. QAUDRO DE PESSOAL
Relacionar a equipe envolvida na execução do projeto, com estimativa de valores a
serem recolhidos para pagamento de encargos previdenciários e trabalhistas.

Pessoal permanente da Entidade (pagos com recursos próprios)
Qtde.

Função

Formação C.H.
Semanal

Vinculo empreg

Salário Inicial

Fonte
de
Financiamento

Pessoal da Parceria
Qtde.

Função

Formação

Carga Horária Vinculo
Semanal
empreg

Salário

Fonte
de
Financiamento*

*Fonte de Financiamento: 1 - recurso Federal; 3 - com recurso próprio; 4 – outros .
12.2. SERVIÇO DE TERCEIROS/ BENEFICIOS
12.3. RECURSOS MATERIAIS (MATERIAL DE CONSUMO) A SEREM ADQUIRIDOS COM
RECURSO DO PROJETO
(descrever os itens que serão utilizados no projeto, sem colocar “afins”)
a) Material de Expediente (escritório)
b) Material de Higiene e Limpeza
c) Gêneros Alimentícios

d) Material Socioeducativo (Descrever por oficina/atividade)
e) Serviços de terceiros
12.4. SERVIÇOS DE TERCEIROS
13. ANEXOS
13.1. Cronograma de Atividades
13.2. Cronograma Desembolso dos Recursos Financeiros
13.3. Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros

Local, data, assinatura e identificação do responsável legal e responsável técnico.

ANEXOS

13.1. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES – 2018/2019
DIMENSÕES

ATIVIDADES

Trabalho Técnico-

Operativo

Planejamento/organização
das atividades
Construção
de
grade/metodologia
aplicada em cada atividade
com a finalidade de
estabelecer
metas
e
objetivos
a
serem
alcançados.
Reuniões para avaliação do
serviço quanto a sua
qualidade, e alcance dos
objetivos propostos.
Reuniões para discussão
de casos que necessitam
de acompanhamento mais
sistemático.
Prontuários: abertura e
alimentação
Elaboração de relatórios

ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ JAN MAR ABR

Trabalho com os Usuários

Realizar o acolhimento, a
inserção, o atendimento, o
encaminhamento e o
acompanhamento
dos
usuários no SUAS de
maneira coordenada com
a rede socioassistencial.
Realização de Grupos de
Convivência observandose as faixas etárias. Grupos
organizados a partir de
percursos e de atividades
planejadas de acordo com
a fase do desenvolvimento
dos usuários: 1.Oficinas
Culturais;
2.
Oficinas
Esportivas, 3. Oficinas
Lúdicas, 4. Atividades
Socioeducativas

Trabalho
com a
Família

Colônia de Férias
Reunião/encontros com as
famílias
Visitas Domiciliares

Território

Trabalho no

Atividades
de
reconhecimento
do
território
envolvendo
crianças, adolescentes e
suas famílias
Articulação com a rede
socioassistencial e demais
serviços do território.
Participação em reuniões
intersetoriais.
Articulação com a rede de
ensino
municipal
e
estadual,
visando
contribuir para a inserção,
reinserção e permanência
na escola.

GRADE DE ATIVIDADES 2018/2019

DIME
NSÃ
O

ATIVIDADES

Trabalho com o Usuário

Trabalho Técnico- Operativo

Planejamento/organização
atividades.

HORÁRIO

SEG

TER

QUA

das

QUI

Anual

Construção de grade/metodologia
aplicada em cada atividade com a
finalidade de estabelecer metas e
objetivos a serem alcançados.

Semestral

Reuniões para avaliação do serviço
quanto a sua qualidade, e alcance dos
objetivos propostos.

Semestral

Reuniões para discussão de casos que
necessitam de acompanhamento mais
sistemático.

Mensal

Prontuários: abertura e alimentação

Semanal

Elaboração de relatórios

Semanal

Realizar o acolhimento, a inserção, o
atendimento, o encaminhamento e o
acompanhamento dos usuários no
SUAS de maneira coordenada com a
rede socioassistencial.

Semanal

Realização de Grupos de Convivência
observando-se as faixas etárias. Grupos
organizados a partir de percursos e de
atividades planejadas de acordo com a
fase do desenvolvimento dos usuários:
Colocar aqui a divisão das turmas.

SEX

Oficinas

HOR
ÁRIO

SEG

TER

QUA

QUI

SEX

Trabalho com a Família

Reunião/encontros com as famílias

17:00
ÀS
17:50

Visitas Domiciliares

8:00 ÀS
11:00
13:00
ÀS
16:20

Trabalho no Território

Atividades de reconhecimento do
território
envolvendo
crianças,
adolescentes e suas famílias

13:30
ÀS
14:30

Articulação com a rede socioassistencial
e demais serviços do território.

x

Semanal

Participação em reuniões intersetoriais
Articulação com a rede de ensino
municipal e estadual, visando contribuir
para a inserção, reinserção e
permanência na escola.

Semanal

Referências Bibliográficas:
*Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais
* Orientações Técnicas Sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos. (MDS)
*Perguntas Frequentes sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos.
(MDS – 23/03/2015)

ANEXO VI- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS (previsão das despesas a serem realizadas na execução do projeto ou da atividade)
PESSOAL E ENCARGOS
VALOR DE SALÁRIO E ENCARGOS PERÍODO TOTAL DO
PROJETO/ATIVIDADE

VALORES DE SALÁRIOS E ENCARGOS MENSAIS

Ativid Cargo / Função

Forma
Carga
de
Salário
Horári
Qtd.
Contrat
Mensal
a
ação

Custo Total
Mensal
(salário +
encargos)

Qtd de
meses

FGTS
INSS
Provisão Provisã
sobre as sobre as
o 1/3
13º
PIS mensal
provisõe provisõe
Férias
Salário
s
s

Custo
Total

Salário
Total
Mensal

FGTS
Mensal

INSS
Patr.
Mensal

PIS
mensal

TOTAL

PROVISÕES (13º Salário / Férias / Outros)

Ativid Cargo / Função

Salário
Mensal

TOTAL

Qtd.

Salário
Total
Mensal

Salário
Total
projeto/at
ividade

FGTS
Total

INSS
Patr.
Total

PIS
Total

Custo
Período
Total

Material de Consumo
Atividade

Descrição do Item

Unidade
de
medida

Valor
Unitário

Quant

Valor Total

Unidade
de
medida

Valor
Unitário

Quant

Valor Total

Unidade
de
medida

Valor
Unitário

Quant

Valor Total

TOTAL

Serviço de Terceiro – Pessoa Jurídica
Atividade

Descrição do Item

TOTAL

Material Permanente
Atividade

Descrição do Item

TOTAL

ANEXO VII
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº ____/SMAS/2018
Pelo presente instrumento, o Município de Jaboticabal, através da Secretaria Municipal de Assistência
Social - SMAS, neste ato representado pelo Sra. Secretária Tatiana Parreira Lemos Pellegrini, ora
denominada PMJ e a entidade _________________, CNPJ nº ___________, situada na
____________________(endereço completo), neste ato representado pelo seu Presidente (ou
representante legal), Senhor(a) _______________ RG nº _________, CPF nº ____________,
denominada simplesmente PROPONENTE, com fundamento no artigo 2º, inciso VII (colaboração) da Lei
Federal nº 13.019/2014 e no Decreto Municipal nº 6.707/2017, em face do despacho exarado às fls.
____ do processo administrativo nº _____________, celebram a presente parceria, nos termos e
cláusulas que seguem.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1.

Através do presente, a PMJ e a PROPONENTE, registram interesse para o desenvolvimento do
projeto/atividade, visando à _________________________(descrição do objeto).
1.2.

A PROPONENTE desenvolverá o projeto, consoante aos ANEXOS anexos IV –Termo de

Referência, V – Modelo do Plano de Trabalho, constante do processo administrativo nº
___________, que são partes integrantes do presente termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO(S) LOCAL(AIS)
2.1.

O(A) projeto/atividade será realizado(a) na _____________________________________.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS
3.1.

A presente parceria importa no repasse, pela PMJ, do valor total de R$ __________
(___________), sendo de R$ ___ (___) o repasse no presente exercício, onerando dotação
própria do orçamento vigente.

3.2.

O pagamento será realizado nos termos da Programação Orçamentária especificada no Capítulo
12 do Edital de Chamamento Público nº 02/2018.

3.3.

Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente
específica em instituição financeira pública nos moldes previstos no artigo 51 da Lei nº
13.019/14.
3.3.1.

Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando
sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos
transferidos.

3.3.2.

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.

3.4.

É vedada a utilização dos recursos repassados pela PMJ em finalidade diversa da estabelecida
no(a) projeto/atividade a que se refere este instrumento, bem como no pagamento de despesas
efetuadas anterior ou posteriormente ao período acordado para a execução do objeto desta
parceria.

3.5.

Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua
conta bancária.
3.5.1.

Excepcionalmente, poderão ser feitos pagamentos em espécie desde que comprovada
a impossibilidade física de pagamento mediante transferência bancária.

3.6.

É permitida a aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do
objeto e a contratação de serviços para adequação de espaço físico, desde que necessários à
instalação dos referidos equipamentos e materiais.

3.7.

Poderá ser paga com recursos da parceria a remuneração da equipe dimensionada no plano de
trabalho, inclusive de pessoal próprio da organização da sociedade civil, observadas as
disposições do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/14.
3.7.1.

Fica vedada à Administração Pública Municipal a prática de atos de ingerência direta
na seleção e na contratação de pessoal pela organização da sociedade civil ou que
direcione o recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na referida
organização.

3.8.

Quando for o caso de rateio, a memória de cálculo dos custos indiretos, previstos no plano de
trabalho, deverá conter a indicação do valor integral da despesa e o detalhamento quantitativo
da divisão que compõe o custo global, especificando a fonte de custeio de cada fração, com a
identificação do número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes
de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

3.8.1. Os custos indiretos podem incluir, dentre outros, despesas de internet, transporte, aluguel e
telefone, bem como remunerações de serviços contábeis, de assessoria jurídica e serviços
administrativos.

3.8.2. Nas hipóteses em que essas despesas caracterizarem-se como despesas diretamente
atribuídas ao objeto da parceria, tais despesas serão consideradas custos diretos.
3.8.3. Incluem-se como custos diretos, os custos de locação do imóvel onde funcionarão serviços
públicos de natureza contínua viabilizados por parcerias, como os de educação, saúde e
assistência social.
3.9. O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria autoriza a compensação de despesas
despendidas e devidamente comprovadas pela entidade, no cumprimento das obrigações
assumidas por meio do plano de trabalho, com os valores dos recursos públicos repassados
assim que disponibilizados.
3.10. Durante a vigência deste termo é permitido o remanejamento de recursos constantes do plano
de trabalho, de acordo com os critérios e prazos a serem definidos por cada órgão ou entidade
municipal, desde que não altere o valor total da parceria.
3.10.1. A organização da sociedade civil poderá solicitar a inclusão de novos itens orçamentários desde
que não altere o orçamento total aprovado.
3.11. Os recursos da parceria geridos pelas organizações da sociedade civil não caracterizam receita
própria, mantendo a natureza de verbas públicas.
3.11.1 Não é cabível a exigência de emissão de nota fiscal de prestação de serviços tendo a
Municipalidade como tomadora nas parcerias celebradas com organizações da sociedade civil.
CLÁUSULA QUARTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
4.1.

A prestação de contas deverá conter adequada descrição das atividades realizadas e a
comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a
prestação de contas.
4.1.1.

Os dados financeiros são analisados com o intuito de estabelecer o nexo de
causalidade entre a receita e a despesa realizada, a sua conformidade e o cumprimento
das normas pertinentes, bem como a conciliação das despesas com a movimentação
bancária demonstrada no extrato.

4.1.2.

Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justificativa suficiente.

4.2.

A prestação de contas e todos os atos que dela decorram terão publicidade no site
oficial do Município.

4.3.As organizações da sociedade civil deverão apresentar os seguintes documentos para fins de
prestações de contas parciais e final:
a)

relatório de execução do objeto, elaborado pela organização da sociedade civil,
assinado pelo seu representante legal, contendo as atividades desenvolvidas para o
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados
alcançados, a partir o cronograma acordado;

b)

na hipótese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos no plano de
trabalho, relatório de execução financeira, assinado pelo seu representante legal, com
a descrição das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim como notas e
comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em nome da organização da
sociedade civil;

c)

extrato bancário da conta específica vinculada à execução da parceria;

d)

comprovante do recolhimento do saldo da conta bancária específica, quando houver,
no caso de prestação de contas final;

e)

material comprobatório do cumprimento do objeto em fotos, vídeos ou outros
suportes, quando couber;

f)

relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, quando for o caso;

g)

lista de presença de treinados ou capacitados, quando for o caso;

h)

a memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

4.3.1.

A memória de cálculo de que trata a alínea “h” do item 4.3 retro deverá conter a
indicação do valor integral da despesa e o detalhamento da divisão de custos,
especificando a fonte de custeio de cada fração, com identificação do número e do
órgão ou entidade da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fontes de
recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

4.3.2.

Em caso de descumprimento parcial de metas ou resultados fixados no plano de
trabalho, poderá ser apresentado relatório de execução financeira parcial concernente
a referidas metas ou resultados, desde que existam condições de segregar referidos
itens de despesa.

4.4.

Constatada irregularidade ou omissão na prestação de contas, será a organização da sociedade
civil notificada para sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação, no prazo de 45 dias,
prorrogável por igual período.
4.4.1.

Transcorrido o prazo, não havendo saneamento, 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.

4.5.

Cabe à Administração pública analisar cada prestação de contas apresentada, para fins de
avaliação do cumprimento das metas do objeto vinculado às parcelas liberadas, no prazo de 30
dias.
4.5.1.

A análise da prestação de contas não compromete a liberação das parcelas de recursos
subsequentes.

4.6.

A análise da prestação de contas final constitui-se das seguintes etapas:
4.6.1.

Análise de execução do objeto: quanto ao cumprimento do objeto e atingimento dos
resultados pactuados no plano de trabalho aprovado pela Administração Pública,
devendo o eventual cumprimento parcial ser devidamente justificado;

4.6.2.

Análise financeira: verificação da conformidade entre o total de recursos repassados,
inclusive rendimentos financeiros, e os valores máximos das categorias ou metas
orçamentárias, executados pela organização da sociedade civil, de acordo com o plano
de trabalho aprovado e seus eventuais aditamentos, bem como conciliação das
despesas com extrato bancário de apresentação obrigatória.
4.6.2.1.

Nos casos em que a organização da sociedade civil houver comprovado
atendimento dos valores aprovados, bem como efetiva conciliação das
despesas efetuadas com a movimentação bancária demonstrada no
extrato, a prestação de contas será considerada aprovada, sem a
necessidade de verificação, pelo gestor público, dos recebidos,
documentos contábeis e relativos a pagamentos e outros relacionados
às compras e contratações.

4.7.

A análise da prestação de contas final levará em conta os documentos do item 4.3. e os pareceres
e relatórios dos itens 4.5 e 8.3 do presente Termo.

4.8.

Havendo indícios de irregularidade durante a análise da execução do objeto da parceria, o gestor
público poderá, mediante justificativa, rever o ato de aprovação e proceder à análise integral
dos documentos fiscais da prestação de contas.

4.9.

A organização da sociedade civil está obrigada a prestar contas da boa e regular aplicação dos
recursos recebidos mensalmente e, em caráter final, ao término de sua vigência.
4.9.1.

O prazo poderá ser prorrogado por até 30 dias, a critério do titular do órgão, ou ente
da Administração parceiro, ou daquele a quem tiver sido delegada a competência,
desde que devidamente justificado.

4.9.2.

Na hipótese de devolução de recursos, a guia de recolhimento deverá ser apresentada
juntamente com a prestação de contas.

4.9.3.

Após a prestação de contas final, sendo apuradas pela Administração irregularidades
financeiras, o valor respectivo deverá ser restituído ao Tesouro Municipal ou ao Fundo
Municipal competente, no prazo improrrogável de 30 dias.

4.10. A manifestação conclusiva sobre a prestação de contas pela Administração Pública deverá
observar os termos do artigo 8º do Decreto Municipal n] 6.707/2017 e dispor sobre:
a)

aprovação da prestação de contas;

b)

aprovação da prestação de contas com ressalvas, mesmo que cumpridos o objeto e as
metas da parceria, estiver evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de
natureza formal de que não resulte dano ao erário; ou

c)

rejeição da prestação de contas, quando houver omissão no dever de prestar contas,
descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de
trabalho, desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e dano ao erário,
com a imediata determinação das providências administrativas e judiciais cabíveis para
devolução dos valores aos cofres públicos.

4.10.1.

São consideradas falhas formais, para fins de aprovação da prestação de contas com
ressalvas, sem prejuízo de outras:

a)

nos casos em que o plano de trabalho preveja que as despesas deverão ocorrer
conforme os valores definidos para cada elemento de despesa, a extrapolação, sem
prévia autorização, dos valores aprovados para cada despesa, respeitado o valor global
da parceria.

b)

a inadequação ou a imperfeição a respeito de exigência, forma ou procedimento a ser
adotado desde que o objetivo ou resultado final pretendido pela execução da parceria
seja alcançado.

4.11. As contas serão rejeitadas quando:
a)

houver emissão no dever de prestar contas;

b)

houver descumprimento injustificado dos objetivos e metas estabelecidos no plano de
trabalho;

c)

ocorrer dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico;

d)

houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos;

e)

não for executado o objeto da parceria;

f)

os recursos forem aplicados em finalidades diversas das previstas na parceria.

4.12. A administração Pública apreciará a prestação final de contas apresentada, nos prazos
estabelecidos no artigo 8º do Decreto nº 6.607/2017.
4.12.1.

O transcurso dos prazos regulamentares estabelecidos sem que as contas tenham sido
apreciadas não significa impossibilidade de apreciação em data posterior ou vedação

a que se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a ressarcir danos que
possam ter sido causados aos cofres públicos.
4.12.2.

nos casos em que não for constatado dolo da organização da sociedade civil ou de seus
prepostos, sem prejuízo da atualização monetária, impede a incidência de juros de
mora sobre débitos eventualmente apurados, no período entre o final do prazo
referido no item 4.12. e a data em que foi ultimada a apreciação pela administração
pública.

4.13. Caberá um único recurso à autoridade competente da decisão que rejeitar as contas prestadas,
a ser interposto no prazo de 05 dias úteis a contar da publicação da decisão.
4.13.1.

Exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a organização da sociedade civil poderá
solicitar autorização para que o ressarcimento ao erário seja promovido por meio de
ações compensatórias de interesse público, mediante apresentação de novo plano de
trabalho, conforme o objeto descrito neste termo e a área de atuação da organização,
cuja mensuração econômica será feita a partir do plano de trabalho original, desde que
não tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral dos recursos.

4.13.2.

A rejeição da prestação de contas, quando definitiva, deverá ser disponibilizada no site
oficial do Município, de acesso público, cabendo à autoridade administrativa, sob pena
de responsabilidade solidária, adotar as providências para apuração dos fatos,
identificação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do ressarcimento.

4.13.2.1. O dano ao erário será previamente delimitado para embasar a rejeição das contas
prestadas.
4.13.2.2. Os valores apurados serão acrescidos de correção monetária e juros.
4.13.2.3. O débito decorrente da ausência ou rejeição da prestação de contas, quando definitiva,
será constituído como crédito não-tributário municipal.
CLÁUSULA QUINTA - DA EXECUÇÃO
5.1.

A execução do objeto da presente parceria se dará conforme o estabelecido no Plano de
Trabalho, constante do processo administrativo.

5.2

As aquisições e contratações realizadas com recursos da parceria deverão observar os princípios
da impessoalidade, moralidade e economicidade, bem como deverá a PROPONENTE certificar-se
e responsabilizar-se pela regularidade jurídica e fiscal das contratadas.
5.2.1.

Para a aquisição de bens e contratação de serviços, será exigida pesquisa ao mercado
prévia à contratação, que deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores.

5.2.2.

Os bens permanentes adquiridos com recursos públicos deverão ser incorporados ao
patrimônio público ao término da parceria ou no caso de extinção da organização da
sociedade civil parceira.

5.2.3.

Os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou transformados com recursos da
parceria, serão mantidos na titularidade do órgão ou entidade pública municipal
quando necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado para celebração
de novo termo com outra organização da sociedade civil após a consecução do objeto,
ou para execução direta do objeto pela administração pública municipal, devendo os
bens remanescentes estar disponíveis para retirada pela administração após a
apresentação final de contas.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE
6.1.

A PROPONENTE, em atendimento a presente parceria se obriga a:
a)

executar satisfatória e regularmente o objeto deste ajuste;

b)

responder perante a PM JABOTICABAL/SMAS pela fiel e integral realização dos serviços
contratados com terceiros, na forma da legislação em vigor;

c)

responsabilizar-se por todos os encargos de natureza trabalhista, previdenciária e
tributária, decorrentes da execução do objeto desta parceria, bem como por todos os
ônus ordinários ou extraordinários eventualmente incidentes;

d)

facilitar a supervisão e fiscalização da PM JABOTICABAL/SMAS, permitindo-lhe efetuar
o acompanhamento “in loco” e fornecendo, sempre que solicitado, as informações e
documentos relacionados com a execução do objeto deste instrumento, bem como
apresentar relatório de atividades, contendo o desenvolvimento do cronograma do
projeto;

e)

elaborar a prestação de contas a PM JABOTICABAL/SMAS, nos termos do Decreto
Municipal nº 6.707/2017 e da Lei Federal nº 13.019/2014;

i)

divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes
sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, as parcerias celebradas com
o poder público, contendo as informações dispostas no Decreto Municipal Nº
6.707/2017;

j)

Acompanhar todas as publicações relativas ao presente Termo no site oficial do
Município e/ou no Jornal Oficial do Município, inclusive para efeito de intimação de
atos.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA PM JABOTICABAL/SMAS,
7.1.

A PM JABOTICABAL/SMAS,, em atendimento a presente parceria se obriga a:
a)

manter o empenho para os recursos necessários ao desenvolvimento deste ajuste;

b)

repassar à PROPONENTE os recursos decorrentes do presente;

c)

fornecer dados, relatórios e demais informações necessárias à execução da parceria;

d)

decidir e indicar soluções aos assuntos que lhe forem submetidos.

e)

manter, em sítio oficial na internet, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos
planos de trabalho, até 180 dias após o respectivo encerramento.

CLÁUSULA OITAVA - DO ACOMPANHAMENTO
8.1.

Compete à comissão de avaliação e monitoramento o aprimoramento dos procedimentos,
unificação dos entendimentos, a solução de controvérsias, a padronização de objetos, custos
e indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos relatórios técnicos de
monitoramento.

8.2.

Será efetuada visita in loco para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento do objeto.

8.3.

A administração Pública deverá emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação.

8.4.

O relatório técnico de monitoramento e avaliação será homologado pela comissão de
monitoramento e avaliação, independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação
de contas devida pela organização da sociedade civil.
8.4.1.

O grau de satisfação do público-alvo será levado em consideração tendo em vista o
processo de escuta ao cidadão usuário acerca do padrão de qualidade do
atendimento objeto da parceria, nos moldes pré-definidos pelas áreas responsáveis
às políticas sociais.

8.5.

O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria deverá conter:
a)

descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;

b)

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;

c)

valores efetivamente transferidos pela administração pública;

d)

análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização
da sociedade civil na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das
metas e resultados estabelecidos neste termo;

e)

análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito
da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram
em decorrência dessas auditorias.

8.6.

No caso de parcerias financiadas com recursos de fundos específicos, o monitoramento e a
avaliação serão realizados conforme legislação específica de cada fundo, inclusive no que toca
às atribuições dos respectivos conselhos gestores, observando-se, no que couber, os parâmetros
estabelecidos no Decreto Municipal nº 6.707/2017.

8.7.

Da decisão da comissão de monitoramento e avaliação caberá a interposição de um único
recurso, no prazo de 5 dias úteis, contado da intimação da decisão.
8.7.1. A comissão de monitoramento e avaliação poderá reformar a sua decisão ou encaminhar
o recurso, devidamente informado, à autoridade competente para decidir.

CLÁUSULA NONA - DO GESTOR
9.1.

A gestão da parceria será exercida por intermédio do servidor JULIANE ROBERTA SANTOS, a
quem competirá:
a)

acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

b)

informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou
possam comprometer atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades
na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas
para sanar os problemas detectados;

c)

emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em
consideração o conteúdo das análises previstas no Capítulo 15 do Edital, bem como
observar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação de que trata o artigo 7º
do Decreto Municipal nº6.707/2017.

d)

disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de
monitoramento e avaliação.

e)

atestar a regularidade financeira e de execução do objeto da prestação de contas.

9.1.1.

No caso de parcela única, o gestor emitirá parecer técnico conclusivo para fins de
avaliação do cumprimento do objeto.

9.2.

O gestor da parceria deverá dar ciência:
a)

aos resultados das análises de cada prestação de contas apresentada.

b)

aos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação, independentemente de sua
homologação pela comissão de monitoramento e avaliação.

9.3.

Os pareceres técnicos conclusivos deverão, obrigatoriamente, mencionar:
a)

os resultados já alcançados e seus benefícios;

b)

os impactos econômicos ou sociais;

c)

o grau de satisfação do público-alvo, considerado o processo de escuta ao cidadão
usuário acerca do padrão de qualidade do atendimento do objeto da parceria, nos
moldes do plano de trabalho;

d)

a possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado,
se for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO CONVÊNIO

10.1. O prazo de execução e de vigência desta Parceria corresponderá período de 08 (oito) meses a
partir da celebração do termo, mas apenas após final aprovação da prestação de contas estará a
PROPONENTE desobrigada das cláusulas do presente termo.
10.2. Este termo poderá ser prorrogado até o limite de 60 meses, desde que o objeto tenha natureza
continuada e a prorrogação esteja tecnicamente justificada.
10.3. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil
devidamente formalizada e justifica, a ser apresentada à administração pública em, no mínimo,
30 dias antes do termo inicialmente previsto.
10.3.1.

A prorrogação de ofício da vigência deste termo deve ser feita pela administração
pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao
exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO, DENÚNCIA E RESCISÃO
11.1. A critério da Administração, admite-se a alteração da parceria, devendo a proposta ser
acompanhada de revisão do plano de trabalho, desde que não seja transfigurado o objeto da
parceria.
11.1.1.

Poderá haver redução ou majoração dos valores inicialmente pactuados para
redução ou ampliação de metas ou capacidade do serviço, ou para qualificação do
objeto da parceria, desde que devidamente justificados.

11.1.2.

Faculta-se aos órgãos e entidades municipais o repasse de eventual verba adicional,
não prevista no valor total da parceria, para a melhor execução de seu objeto e
aperfeiçoamento dos serviços, nos moldes definidos pelo parceiro público em
portaria específica, desde que observada a disponibilidade financeiro-orçamentária.

11.2. Para aprovação da alteração, os setores técnicos competentes devem se manifestar acerca
de:
a)

interesse público na alteração proposta;

b)

a capacidade técnica-operacional da organização da sociedade civil para cumprir a
proposta;

c)

a existência de dotação orçamentária para execução da proposta.

11.2.1.

Após a manifestação dos setores técnicos a proposta de alteração poderá ser
encaminhada para a análise jurídica, observado o fluxo processual de cada órgão ou
Pasta, previamente à deliberação da autoridade competente.

11.3. Para prorrogação de vigência das parcerias celebradas é necessário parecer da área técnica
competente atestando que a parceria foi executada a contento ou justificando o atraso no
início da execução.

11.4. Este termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações em que participaram voluntariamente da avença, não sendo
admissível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora dos denunciantes.
11.5. Constitui motivo para rescisão da parceria o inadimplemento injustificado das cláusulas
pactuadas, e também quando constatada:
a)

a utilização dos recursos em desacordo com o plano de trabalho;

b)

a falta de apresentação das prestações de contas;

11.6. Em caso de denúncia unilateral não enquadrada nas hipóteses do item anterior, deverá a parte
comunicar à outra com antecedência mínima de 60 dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES
12.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas legais, a
Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da sociedade civil
parceira as sanções estabelecidas no artigo 73 da Lei nº 13.019/2014.
12.2 O procedimento de apuração e aplicação das sanções observará o disposto pelo artigo 9º do
Decreto nº 6.707/2017.
.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES FINAIS
13.1. No ato da assinatura deste instrumento devem ser apresentados todos os documentos de
habilitação exigidos pelo Capítulo 9 do Edital.
13.2. A PM JABOTICABAL/SMAS, não será responsável por quaisquer compromissos assumidos pela
PROPONENTE, com terceiros, ainda que vinculados à execução desta parceria, nem por danos que
venham a serem causados em decorrência de atos dos seus propostos ou associados;
13.3.1. A PM JABOTICABAL/SMAS, não se responsabiliza por quaisquer danos, prejuízos causados,
ônus, direitos ou obrigações decorrentes da legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou
securitária, nem aqueles derivados da execução da presente parceria, ainda com seus empregados,
prepostos ou subordinados, cujo cumprimento e responsabilidade caberão exclusivamente à
PROPONENTE.
13.4. O pagamento de remuneração da equipe contratada pela organização da sociedade civil com
recursos da parceria não gera vínculo trabalhista com o poder público.
13.5. Os agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas têm livre
acesso aos processos, aos documentos e às informações relacionadas a este termo, bem como
aos locais de execução do respectivo objeto.
13.6. A administração poderá assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no
caso de paralisação, de modo a evitar a sua descontinuidade.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Fica eleito o foro do Município de Jaboticabal para dirimir quaisquer controvérsias
decorrentes do presente ajuste.
E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este instrumento que, após lido,
conferido e achado conforme vai assinado e rubricado em 3 vias de igual teor, pelas partes e
duas testemunhas abaixo identificadas.

