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CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 (Retificado) 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/23 

 
 

DATA DA SESSÃO: 20/03/2023 ás 09:00 horas. 
ENTREGA DOS ENVELOPES: 20/03/2023  até ás 08:30 horas. 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO: 20/03/2023 até ás 09:00 horas. 
LOCAL: Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro  em 
Conchal SP (Sala de Licitações). 

 
 
1. PREÂMBULO: 
1.1. A Prefeitura do Município de Conchal, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro, Conchal SP, através 

do Prefeito Municipal, o Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, torna público, que o Pregoeiro, nomeado através do 
DECRETO Nº 4.709 de 03 de janeiro de 2023, estará reunida com sua Equipe de Apoio, para receber as 
documentações e proposta para licitação na modalidade Chamada Publica, o qual será processado e julgado na 
conformidade com as Leis e Decretos além das condições previstas neste Edital, a saber:  

1.1.1. Decreto Municipal n° 4.709/23; 
1.1.2. Lei Federal nº 8.666/93; 
1.1.3. Lei Federal n° 13.019/14; 
1.1.4. Decreto n°  8.726/16. 
1.2. Os representantes legais das empresas licitantes, deverão protocolar as documentações exigidas no item 7.2. em 

envelope ÚNICO, no Setor de Protocolo, sito na Rua Francisco Ferreira Alves nº 364, Centro em Conchal SP, 
apresentando documentos que o credencie a participar deste certame e a responder pela representada, devendo, 
ainda, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento oficial equivalente com foto. 

1.3. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura do Município de Conchal, 
www.conchal.sp.gov.br e no mural no Depto de Licitação e Contratos, outras informações poderão ser obtidas pelo 
telefone (19) 3866-8600, no Departamento de Licitação e Contratos, desta Prefeitura Municipal, de segunda a sexta 
feira, no horário das 08:00 às 16:00 horas.  

1.4. O Departamento de Licitação e Contratos não se responsabilizará pela falta de informações relativas ao 
procedimento àqueles interessados que não confirmarem, pelos meios expostos, a retirada do edital ANEXO VIII. 

 
2. OBJETO E PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO: 
2.1. O objeto da presente licitação é a SELEÇÃO DE OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA 

EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL 
E EDUCAÇÃO VOLTADOS AO ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 
(TEA), para suprir/atender a necessidade do Depto de Saúde por meio da formalização de TERMO DE 
COLABORAÇÃO ANEXO VI, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a 
transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas no 
Termo de Referência,  ANEXO V qual faz parte integrante deste edital. 

2.2. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade orçamentária para a 
celebração do termo de colaboração. 

 
3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO: 
3.1.  PODERÃO PARTICIPAR DESTE EDITAL AS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSCS), ASSIM 

CONSIDERADAS AQUELAS DEFINIDAS PELO ART. 2º, INCISO I, ALÍNEAS “A”, “B” OU “C”, DA LEI Nº 13.019, 
DE 2014:  

a)     entidade privada sem fins lucrativos (associação ou fundação) que não distribua entre os seus sócios ou 
associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, 
excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou 
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique 
integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição 
de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 
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 b)     as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas por 
pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e ações 
de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e 
as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho social; ou 

c)     as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e de cunho 
social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.  

3.2. PARA PARTICIPAR DESTE EDITAL, A OSC DEVERÁ CUMPRIR AS SEGUINTES EXIGÊNCIAS: 
a)    declarar, conforme modelo constante no ANEXO I – Declaração de Ciência e Concordância, que está 

ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 
processo de seleção. 

 
4. REQUISITO E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 
4.1. PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO, A OSC DEVERÁ ATENDER AOS SEGUINTES 

REQUISITOS: 
a)        ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e 

social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado (art. 33, caput, inciso I, e art. 35, caput, 
inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades 
cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

b)        ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de dissolução da 
entidade, o respectivo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os 
requisitos da Lei nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta               
(art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.019, de 2014) Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as 
sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014); 

c)        ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo com os 
princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (art. 33, caput, inciso IV, Lei 
nº 13.019, de 2014); 

d)        possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 1 (hum) anos de existência, com cadastro 
ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e)  possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante, pelo 
prazo mínimo de 1 (um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação do plano de trabalho e na forma do 
art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014, 
e art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

f) possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das 
metas estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a ser 
atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme ANEXO II – Declaração sobre Instalações 
e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a 
aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento 
do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso X e 
§1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

g) deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas, a ser comprovada na forma do art. 26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016. Não será 
necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de profissionais, a 
aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço físico para o cumprimento 
do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso III e 
§1º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de dívida ativa e trabalhista, 
na forma do art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016 (art. 34, caput, inciso II, da Lei 
nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, incisos IV a VI e §§ 2º a 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

i) apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e 
eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 
34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 
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j)        apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal atualizada dos dirigentes 
da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor 
da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme 
Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, 
caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, inciso VII, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

k)        comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de documento hábil, a exemplo de 
conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 26, caput, 
inciso VIII, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

l)        atender às exigências previstas na legislação específica, na hipótese de a OSC se tratar de sociedade cooperativa 
(art. 2º, inciso I, alínea “b”, e art. 33, §3º, Lei nº 13.019, de 2014); e 

m)    caso a municipalidade queira colocar outros requisitos, ou se não, apagar essa disposição. 
 
4.2. FICARÁ IMPEDIDA DE CELEBRAR O TERMO DE COLABORAÇÃO A OSC QUE: 
a)    não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território nacional (art. 

39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014); 
b)    esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada (art. 39, caput, inciso II, da Lei nº 

13.019, de 2014); 
c)    tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 

da administração pública, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em relação às entidades que, por sua própria natureza, 
sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são considerados membros de Poder os integrantes de 
conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014, e art. 
27, caput, inciso I e §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

d)    tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 05 (cinco) anos, exceto se for sanada a 
irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados, ou for reconsiderada ou 
revista a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com 
efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e)    tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e impedimento 
de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 
pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014, ou com a sanção prevista no inciso 
III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014 (art. 39, caput, inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014); 

f)        tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer 
esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, da Lei nº 13.019, 
de 2014); ou 

g)  tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas 
por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 08 (oito) 
anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de 
improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de 
junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014). 

 
5. COMISSÃO DE SELEÇÃO: 
5.1. A Comissão de Seleção é o órgão destinado a processar e julgar o presente chamamento público, a ser constituída 

na forma do Decreto Municipal n° 4.729/13 de 10/02/23, previamente à etapa de avaliação das propostas. 
5.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 05 (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, e art. 
14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016). 

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, e art. 14, §§ 1º e 2º, do Decreto nº 8.726/2016). 
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5.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de especialista que 
não seja membro desse colegiado. 

5.5. Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das informações e 
documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. Em qualquer 
situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

6. DA FASE DE SELEÇÃO: 
6.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

TABELA 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

01 Publicação do Edital de Chamamento Público. 10/02/2023 

02 Envio das propostas pelas OSCs. 10/02/23 a  13/03/23 

03 
Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Seleção. 
13/03/23 a  17/03/23 

04 Divulgação do resultado preliminar. 20/03/23 

05 
Interposição de recursos contra o resultado 

preliminar. 

05 (cinco) dias contados da 
divulgação do resultado 

preliminar (até dia 28/03/23) 

06 
Análise dos recursos pela Comissão de 

Seleção. 

05 (cinco) dias após prazo final 
de apresentação das 

contrarrazões aos recursos 
(até dia 05/04/23) 

07 
Homologação e publicação do resultado 

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

13/04/23 

Data estimada 

 
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; 



 
 

Rua Francisco Ferreira Alves nº 364 – Centro – Conc hal SP – CEP: 13835-000 
Telefone (19) 3866-8600   e-mail: contratos@conchal.sp.gov.br  

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL 
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS 

 

6.3.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial do Município de Conchal 
www.conchal.sp.gov.br e no mural do Depto de Licitação e Contratos, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a 
apresentação das propostas, contado da data de publicação do Edital. 

 
6.4. ETAPA 2: ENVIO DAS PROPOSTAS PELAS OSCS: 
6.4.1. As propostas serão apresentadas pelas OSCs e encaminhadas em envelope fechado e com identificação da 

instituição proponente e meios de contato, com a inscrição “Proposta – Edital de Chamamento Público”, e 
entregues via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente para a Comissão de 
Seleção, no seguinte endereço: Rua Francisco ferreira Alves, 364 Centro em Conchal SP CEP 13835-000. 

6.4.2. Na hipótese do subitem anterior, 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 (CD ou 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. 

6.4.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma proposta dentro do 
prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para análise. As propostas deverão conter informações 
que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na TABELA 2 abaixo, observado o contido no ANEXO V – 
Termo de Referência, além de conter, no mínimo, as seguintes informações: 

a) a descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto;  
b) as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das 

metas; 
c) os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; e 
d)  o valor global. 

6.4.5. Somente serão avaliadas as propostas encaminhadas tempestivamente da data do preâmbulo e 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 estabelecido na TABELA 1 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 no ANEXO V – Termo de Referência. 

6.5.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento apresentados no 
quadro a seguir: 

 
TABELA 2 

 

CRITÉRIOS DE 
JULGAMENTO 

METODOLOGIA DE PONTUAÇÃO 
PONTUAÇÃO 
MÁXIMA POR 

ITEM 

(A) Informações sobre 
ações a serem executadas, 
metas a serem atingidas, 
indicadores que aferirão o 
cumprimento das metas e 
prazos para a execução das 
ações e para o 
cumprimento das metas 

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 
- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, incisos 
II e III, do Decreto nº 8.726, de 2016. 

4,0 
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(B) Adequação da proposta 
aos objetivos da política, do 
plano, do programa ou da 
ação em que se insere a 
parceria 

- Grau pleno de adequação (2,0) 
- Grau satisfatório de adequação (1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a 
eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da 
Lei nº 13.019, de 2014, c/c art. 9º, §2º, inciso I, do 
Decreto nº 8.726, de 2016. 

2,0 

(C) Descrição da realidade 
objeto da parceria e do 
anexo entre essa realidade 
e a atividade ou projeto 
proposto 

- Grau pleno da descrição (2,0) 
- Grau satisfatório da descrição (1,0) 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por força do art. 16, §2º, inciso I, 
do Decreto nº 8.726, de 2016. 

2,0 

(D) Capacidade técnico-
operacional da instituição 
proponente, por meio de 
experiência comprovada no 
portfólio de realizações na 
gestão de atividades ou 
projetos relacionados ao 
objeto da parceria ou de 
natureza semelhante 

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (2,0). 
- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional 
(1,0). 
- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de capacidade técnico-operacional (0,0). 
OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por falta de capacidade técnica 
e operacional da OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, 
da Lei nº 13.019, de 2014). 

2,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 
6.5.5. A falsidade de informações nas propostas, 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), 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 6,0 (seis) pontos; 
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (D); 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 (art. 16, §2º, incisos I a IV, do Decreto nº 8.726, de 2016); 

c) que estejam em desacordo com o Edital (art. 16, §2º, do Decreto nº 8.726, de 2016); ou 
d) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à luz da estimativa 

realizada na forma do §8º do art. 9º do Decreto nº 8.726, de 2016, e de eventuais diligências complementares, 
que ateste a inviabilidade econômica e financeira da proposta, inclusive à luz do orçamento disponível.   
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6.5.7. 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. 

6.5.8. 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), (C) 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.  

6.5.9. 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: 
6.6.1. A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diario Oficial Municipal e Diario 

Oficial do Estado, iniciando-se o prazo para recurso. 
 

6.7. ETAPA 5: INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR: 
6.7.1. Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção. 
6.7.2. Nos termos do art. 18 do Decreto nº 8.726, de 2016, os participantes que desejarem recorrer contra o resultado 

preliminar deverão apresentar recurso administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da publicação da 
decisão, ao colegiado que a proferiu, sob pena de preclusão (art. 59 da Lei nº 9.784, de 1999). Não será conhecido 
recurso interposto fora do prazo.  

6.7.3. Os recursos serão apresentados por meio Protocolo na Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal SP 
CEP 13835-000. 

6.7.4. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de seus interesses, 
preferencialmente por via eletrônica, arcando somente com os devidos custos. 

6.7.5. Interposto recurso, a Comissão de Seleção dará ciência dele para os demais interessados para que, no prazo de 05 
(cinco) dias corridos, contado imediatamente após o encerramento do prazo recursal, 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 05 (cinco) dias corridos, 

contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse mesmo prazo, encaminhar o 
recurso ao(à) [indicar a autoridade competente para decisão final, observando-se, se for o caso, o disposto no §3º 
do art. 18 do Decreto nº 8.726/2016], com as informações necessárias à decisão final. 

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 do 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): 

6.9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Prefeitura Municipal, 
deverá homologar e divulgar, no seu sítio eletrônico oficial e nos Diario Oficial do Município e Diario Oficial do 
Estado as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção (art. 19 do Decreto nº 8.726, 
de 2016). 

6.9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).    
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6.9.3. 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. DA FASE DE CELEBRAÇÃO: 
7.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

TABELA 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 
Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e comprovação do 
atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos 
(vedações) legais. 

2 
Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não incorre nos 
impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. 

3 Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário. 

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

5 
Publicação do extrato do termo de colaboração será publicada no Diario Oficial Municipal e Diario 
Oficial do Estado. 

 

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: 

7.2.1. Para a celebração da parceria, a administração pública convocará a OSC selecionada para, no prazo de 15 (quinze) 
dias corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho (art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016) 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, e arts. 26 e 27 do Decreto nº 8.726, de 
2016). 

7.2.2. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta submetida e 
aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação (em especial o art. 22 da Lei 
nº 13.019, de 2014, e o art. 25 do Decreto nº 8.726, de 2016), observados os ANEXOS V Termo de Referência. 

7.2.3. O plano de trabalho deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: 
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a)  a descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a atividade ou o projeto e 
com as metas a serem atingidas; 

b)  a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em rede; 
c)  a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas; 
d)  a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do cumprimento 

das metas; 
e)  a previsão de receitas e a estimativa de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo os 

encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos 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. 

7.2.4. A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 7.2.3. deste Edital deverá incluir os elementos 
indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os preços praticados no mercado ou 
com outras parcerias da mesma natureza, 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, 03 (três) fornecedores, sendo admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que se identifique a 
data da cotação e o fornecedor específico.  

7.2.5. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo acima de 15 (quinze) 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 seguintes documentos: 

I -   cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 
13.019, de 2014; 

II -     comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil, para demonstrar que a OSC existe há, no mínimo, três anos com cadastro 
ativo; 

III -    comprovantes de experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante de, no 
mínimo, um ano de capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros: 

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

b)   relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c)   publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a respeito dela; 
d)   currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, 

empregados, entre outros; 
e)   declarações de experiência prévia e de capacidade técnica no desenvolvimento de atividades ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por órgãos públicos, instituições de ensino, 
redes, organizações da sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou privadas, conselhos, comissões 
ou comitês de políticas públicas; ou 

f)    prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 
IV - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
V - Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 
VI - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
VII - Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de 

correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF de cada um deles, conforme Anexo III – Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, 
e Relação dos Dirigentes da Entidade; 

VIII - Cópia de documento que comprove que a OSC funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou 
contrato de locação; 

IX -    declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus dirigentes não incorrem 
em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as quais deverão estar descritas no 
documento, conforme modelo no ANEXO IV – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 
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X - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras condições materiais da 
organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da parceria, conforme ANEXO II – 
Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

XI- declaração do representante legal da OSC de que trata o art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, conforme ANEXO III 
– Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade; e 

XII- declaração de contrapartida em bens e serviços, quando couber, conforme Declaração de Contrapartida (se 
houver). 

7.2.6. Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeito de negativas, no caso das certidões previstas nos 
incisos IV, V e VI logo acima. 

7.2.6. A critério da OSC, os documentos previstos nos incisos IV e V logo acima poderão ser substituídos pelo extrato 
emitido pelo Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias - Cauc, quando disponibilizados pela 
Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda (art. 26, §3º, do Decreto nº 8.726, de 2016).  

7.2.7. As OSCs ficarão dispensadas de reapresentar as certidões previstas nos incisos IV, V e VI logo acima que 
estiverem vencidas no momento da análise, desde que estejam disponíveis eletronicamente (art. 26, §4º, do Decreto 
nº 8.726, de 2016).  

7.2.8. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão 
apresentados pela OSC selecionada, pessoalmente no endereço no Depto de Licitação e Contratos, na Rua 
Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal SP. 

 
7.3. ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA E DE 

QUE NÃO INCORRE NOS IMPEDIMENTOS (VEDAÇÕES) LEGAIS. ANÁLISE DO PLANO DE TRABALHO: 
7.3.1. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC 

selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e 
cumprimento de demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta ETAPA 2 engloba, ainda, a análise do plano de 
trabalho. 

7.3.2. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de parcerias, a administração pública 
deverá consultar os meios informativos necessários, para verificar se há informação sobre ocorrência impeditiva à 
referida celebração.  

7.3.3. A administração pública examinará o plano de trabalho apresentado pela OSC selecionada ou, se for o caso, pela 
OSC imediatamente mais bem classificada que tenha sido convocada.   

7.3.4. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já apresentadas na proposta 
apresentada pela OSC, observados os termos e as condições constantes neste Edital e em seus anexos (art. 25, 
§2º, do Decreto nº 8.726, de 2016). Para tanto, a administração pública poderá solicitar a realização de ajustes no 
plano de trabalho, nos termos do §3º do art. 25 do mesmo Decreto. 

7.3.5. Nos termos do §1º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, na hipótese de a OSC selecionada não atender aos 
requisitos previstos na ETAPA 1 da fase de celebração, incluindo os exigidos nos arts. 33 e 34 da referida Lei, 
aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de parceria nos termos da 
proposta por ela apresentada. 

7.3.6. Em conformidade com o §2º do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014, caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, 
ela será convocada na forma da Etapa 1 da fase de celebração e, em seguida, proceder-se-á à verificação dos 
documentos na forma desta ETAPA 2. Esse procedimento poderá ser repetido, sucessivamente, obedecida a ordem 
de classificação. 

  
7.4. ETAPA 3: AJUSTES NO PLANO DE TRABALHO E REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO, SE NECESSÁRIO: 
7.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que impeça a 

celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias 
corridos, sob pena de não celebração da parceria (art. 28 do Decreto nº 8.726, de 2016). 

7.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, a administração pública 
solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias corridos, contados da data de 
recebimento da solicitação apresentada (art. 25, §§ 3º e 4º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

 
7.5. ETAPA 4: PARECER DE ÓRGÃO TÉCNICO E ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO: 
7.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela legislação regente, 

incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão ou entidade pública, as 
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designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e Avaliação, e de prévia dotação orçamentária 
para execução da parceria.    

7.5.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria (art. 25, §5º, do Decreto nº 8.726, de 
2016). 

7.5.3. No período entre a apresentação da documentação prevista na ETAPA 1 da fase de celebração e a assinatura do 
instrumento de parceria, a OSC fica obrigada a informar qualquer evento superveniente que possa prejudicar a 
regular celebração da parceria, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e exigências previstos para 
celebração. 

7.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver (art. 26, 
§5º, do Decreto nº 8.726, de 2016). 

 
7.6. ETAPA 5: PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO MUNICÍPIO  E 

DIARIO OFICIAL DO ESTADO: 
7.6.1. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no meio oficial 

de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 
8. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO: 
8.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são provenientes: 

Órgão: ...................... - ............................................................... 
Unidade: .................. – .............................................................. 

  Função: ....................– ............................................................... 
Sub-Função: ............ –............................................................... 
 Programa: ................ – .............................................................. 
 Projeto: .................... – .............................................................. 

                                                Classificação Orçamentária: ................................ – ........................ 
  Fonte de Recurso - ..................................................................... 

8.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são provenientes do orçamento dos 
Deptos de Saúde, Educação e Promoção e Assistência Social. 

8.3. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, o órgão ou a 
entidade pública indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias nos 
orçamentos dos exercícios seguintes (art. 9º, §1º, do Decreto nº 8.726, de 2016).  

8.4. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da despesa, a ser 
transferida pela administração pública nos exercícios subsequentes, será realizada mediante registro contábil e 
deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do instrumento da parceria, no exercício em que a 
despesa estiver consignada (art. 24, parágrafo único, e art. 43, §1º, inciso II, ambos do Decreto nº 8.726, de 2016). 

8.5. O valor mensal dos recursos disponibilizados será de R$ 79.203,80 (setenta e nove mil duzentos e três reais e 
oitenta centavos). Nos casos das parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao 
da seleção, a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos 
orçamentos dos exercícios seguintes. 

8.6. O valor de referência para a realização de cada objeto esta definido no anexo V – Termo de Referencia parte 
integrante deste edital. O exato valor a ser repassado será definido no termo, observada a proposta apresentada 
pela OSC selecionada. 

8.7. As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da 
parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 33 e 34 do Decreto nº 8.726, de 
2016. 

8.8. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados com recursos da parceria, a OSC 
deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do 
art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014, e nos arts. 35 a 42 do Decreto nº 8.726, de 2016. É 
recomendável a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não 
a conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 
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8.9. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, dentre outras 
despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (art. 46 da Lei nº 13.019, de 2014): 

a) remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive de pessoal próprio da OSC, 
durante a vigência da parceria, compreendendo as despesas com pagamentos de impostos, contribuições 
sociais, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 
verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

b)  diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do objeto da 
parceria assim o exija; 

c)  custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao valor total da 
parceria (aluguel, telefone, assessoria 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. 

8.10. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou empregado público, inclusive 
aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública 
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.  

8.11. 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. 

8.12. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, respeitado o 
interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativas. A seleção de 
propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de parceria com quaisquer dos proponentes, os 
quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 

  

9. CONTRA PARTIDA: 
9.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 
 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
10.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Conchal e através 

de publicações, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contado da data de 
publicação do Edital. 

10.2. Qualquer pessoa poderá impugnar o presente Edital, com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para 
envio das propostas, de forma eletrônica, pelo e-mail contratos@conchal.sp.gov.br ou por petição dirigida ou 
protocolada No Setor de Protocolo localizado na Rua Francisco Ferreira Alves, 364 Centro em Conchal SP. A 
resposta às impugnações caberá aos Deptos requerentes.   

10.3. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão 
ser encaminhados com antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da proposta, 
exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail: contratos@conchal.sp.gov.br. Os esclarecimentos serão prestados 
pela Comissão de Seleção. 

10.4. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às 
impugnações e os esclarecimentos prestados serão juntados nos autos do processo de Chamamento Público e 
estarão disponíveis para consulta por qualquer interessado. 

10.5. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, ensejará 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente 
quando a alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

10.6. O Município resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, observadas as disposições 
legais e os princípios que regem a administração pública. 

10.7. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou em parte, por 
vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

10.8. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase do Chamamento Público. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a 
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inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação das 
sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 
cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração 
da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou aplicação das sanções de 
que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.  

10.9. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste Chamamento Público.   
10.10. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à participação no 

Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo nenhuma 
remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública. 

10.11. O presente Edital terá vigência de 12 (doze) meses a contar da data da homologação do resultado definitivo. 
10.12. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I  Declaração de Ciência e Concordância; 
Anexo II   Declaração sobre Instalações e Condições Materiais 
Anexo III  Declaração do Art. 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, e Relação dos Dirigentes da Entidade; 
Anexo IV  Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos 
Anexo V  Terno de Referência; 
Anexo VI  Minuta do Termo de Colaboração 
Anexo VII Termo de Ciência e Notificação 
Anexo VIII Retirada de Edital 

 

 

Conchal, 14 de fevereiro de 2023. 

 

 

 

 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

 

CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/23 

 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

  

      Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições 

previstas no Edital de Chamamento Público e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da Lei, pela 

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. 

  

Local-UF, ____ de ______________ de 2023. 

  

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO II 

CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/23 

 

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

  

      Declaro, em conformidade com o art. 33, caput, inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, c/c o art. 26, caput, 

inciso X, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

• Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

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 2023. 

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

  

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 

 

CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/23 

 

DECLARAÇÃO DO ART. 27 DO DECRETO Nº 8.726, DE 2016 E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

  

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], nos termos dos arts. 26, 

caput, inciso VII, e 27 do Decreto nº 8.726, de 2016, que: 

Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública; ou (b) cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, 

pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e 

justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria simultaneamente como dirigente 

e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019, de 2014); 

  

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome do dirigente e cargo que ocupa 
na OSC 

Carteira de identidade / Órgão 
expedidor CPF 

Endereço residencial, telefone e-mail 

   

   

   

   

   

   

   

   

Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu 
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cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses 

previstas em lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; 

  

Não serão remunerados, a qualquer título, com os recursos repassados: (a) membro de Poder ou do Ministério Público ou 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública; (b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça 

cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da administração pública celebrante, ou seu cônjuge, 

companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em 

lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e (c) pessoas naturais condenadas pela prática de crimes contra a 

administração pública ou contra o patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de 

liberdade, e de crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores.  

  

Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

  

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO VI 

CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/23 

 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

  

Declaro para os devidos fins, nos termos do art. 26, caput, inciso IX, do Decreto nº 8.726, de 2016, que a [identificação da 

organização da sociedade civil – OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei 

nº 13.019, de 2014. Nesse sentido, a citada entidade: 

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

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

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

pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a vedação aos 

respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas 

autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma 

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

13.019, de 2014); 

Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as exceções previstas no art. 

39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei nº 13.019, de 2014; 

Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, suspensão temporária 

da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de 

governo da administração pública sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público 

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

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. 
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Local-UF, ____ de ______________ de 20___. 

  

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO VI 

CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/23 

 

TERMO DE REFERÊNCIA PARA PARCERIA COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA A PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ATENDIMENTO DE SERVIÇO DE ATENÇÃO ÀS PESSOAS COM TRANSTORNO DO 

ESPECTRO AUTISTA (TEA). 

1. DO OBJETO:  
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo parceria com Organizações da Sociedade Civil (OSC), 

especializadas em serviço de saúde voltados ao atendimento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA), para consecução de finalidade de interesse público e recíproco, cujo instrumento jurídico será o Termo de 
Colaboração, regido pelas normativas da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 de acordo com os 
tratamentos propostos a cada paciente, bem como para cumprimento de ordens judiciais ou qualquer outra 
demanda, previamente autorizada pelos Departamentos Municipais de Saúde, Assistência Social ou Educação, no 
máximo para 75 beneficiários e suas famílias, nas áreas da educação, saúde e assistência social. A entidade 
selecionada deverá ter finalidade estatutária nas três áreas de atuação. 

1.2. Período pretendido para execução do serviço é de 12 meses, podendo ser prorrogada até o período máximo de 05 
(cinco) anos. 

 

2. JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO: 
2.1. Em conformidade com o artigo 196 da Constituição Federal é dever da municipalidade entre outros propiciar o 

acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde para sua promoção, proteção e recuperação. Tendo em 
vista ainda que o Município é responsável pela proteção e garantia das pessoas com deficiência, conforme redação 
do art. 23, inciso II, da Constituição Federal. 

2.2. Diante de todo exposto formulamos o presente Termo de Referência para celebrar parceria com Organizações da 
Sociedade Civil especializadas, para que possamos viabilizar a oferta frente às demandas já existentes e possíveis 
novas demandas para garantia dos direitos, promover autonomia, incluir socialmente, melhorar a qualidade de vida 
oferecendo atendimento especializado, humanizado e com equipe multiprofissional às pessoas com hipótese 
diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista associado ou não a outras deficiências. O Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) define-se por prejuízos persistentes na comunicação e interação social, bem como nos 
comportamentos que podem incluir os interesses e os padrões de atividades, sintomas estes presentes desde a 
infância que limitam ou prejudicam o funcionamento diário do indivíduo. Levando-se em consideração a 
complexidade diagnóstica do autismo, o crescente número de crianças já diagnosticadas e em processo de 
investigação na rede municipal de Conchal/SP, as dificuldades encontradas no processo de diagnóstico 
(agendamentos extensos e fora do município) e a verificação de pacientes atendidos na estimulação precoce com 
indícios de TEA, o município de Conchal se viu na obrigação de desenvolver esse projeto para criação do CENTRO 
DE ATENDIMENTO AO AUTISTA, objetivando prestar apoio aos pacientes portadores de TEA, bem como a seus 
familiares, de modo a oferecer condições de desenvolvimento individual ao paciente, suporte e capacitação à família 
para tratar com a doença e facilitar a inclusão do paciente junto à sociedade. 

2.3. Por fim, a Organizações da Sociedade Civil selecionada deve estar instalada na cidade de Conchal, tendo em vista 
que o objeto do termo de colaboração será para atendimento de pacientes que apresentam necessidades especiais, 
mobilidade reduzida, necessidades de alimentação dependente de terceiros, justificando assim que o seu transporte 
seja realizado em trajetos curtos garantindo a integridade e conforto dos pacientes, além de vantajosidade 
econômica à administração pública municipal. 

 
3. DA METODOLOGIA:   
3.1. As prestações dos serviços serão executadas de segunda a sexta das 07:30 as 17:30; 
3.2. Os pacientes serão atendidos mediante encaminhamento dos Departamentos Municipais da Saúde ou Educação do 

município de Conchal; 
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a) Integralidade das ações; 
b) Resolubilidade; 
c) Respeito às diferenças; 
d) Garantia de acesso e qualidade de serviços; 
e) Atenção humanizada, centrada nas necessidades das pessoas. 
f) Garantia de acessibilidade por pessoas com deficiência; 
3.3. DO PÚBLICO-ALVO: Pessoas com hipótese diagnóstica de Transtorno do Espectro Autista (TEA) associado ou não 

a outras deficiências, de ambos os sexos, moradores de Conchal. 
 
4. DAS FORMAS DE ACESSO: 
4.1. Os usuários serão encaminhados pelos Departamentos Municipais de Saúde e Educação de Conchal. 
 
5. DOS OBJETIVOS:  
5.1. Contemplando a crescente demanda municipal, este Termo de Referência tem como objetivo realizar através de um 

trabalho intersetorial com equipe multidisciplinar especializada, atendimento às pessoas com Transtorno do 
Espectro Autista e suas famílias, no acompanhamento do processo de hipótese diagnóstica TEA, assim como os 
acompanhamentos, reabilitação e encaminhamentos necessários de acordo com a característica individual de cada 
pessoa com TEA. 

5.2. Os objetivos estão de acordo com as diretrizes do CENTRO DE INCLUSÃO PARA AUTISTAS, que visam atuar em 
três segmentos que se completam, para oferecer os melhores resultados para o desenvolvimento dos pacientes. 

5.3. Dessa forma, o projeto deverá ser desenvolvido de maneira conjunta pelos Departamentos Municipais de Saúde, 
Educação e Assistência Social, cada um com suas especificidades de atuação, conforme descrito abaixo: 

 
6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO:  
6.1. DEPARTAMENTO DE SAÚDE: 
6.1.1.  Este projeto é desenvolvido no âmbito dos serviços de saúde, relacionados à reabilitação com equipe 

multidisciplinar desenvolvendo ações que visam contribuir com atendimentos inovadores e priorizando técnicas e 
serviços que ainda não estão disponíveis em nosso município. 

6.1.2.  Este serviço tem como objetivo oferecer atendimento especializado para pacientes e suas famílias em investigação 
diagnóstica para Transtornos do Espectro do Autismo1 (TEA) em projeto denominado Centro de Inclusão para 
Autistas, atendendo uma demanda municipal externa de 75 beneficiários. 

6.1.3. Vale ainda salientar que, para que a atenção integral à pessoa com Transtorno do Espectro Autista seja efetiva, as 
ações aqui anunciadas devem estar articuladas a outros pontos de atenção da Rede SUS (atenção básica, 
especializada e hospitalar), bem como aos serviços de proteção social (Centro dias, Residências Inclusivas, CRAS 
e CREAS) e serviços de Educação. 

6.1.4. As ações planejadas nesse projeto visam: 
I –  Atuar de forma intersetorial no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com 

transtorno do espectro autista; 
II -  Oferecer atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, 

objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes; 
III – Promover o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com 

transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis; 
IV –  Propor iniciativas relacionadas à pesquisa científica, estudos tendentes a dimensionar a magnitude e as 

características relacionadas ao transtorno do espectro autista no município. 
 

 

Atividade I 

HIPÓTESE DIAGNÓSTICA  

Realizar através de equipe multidisciplinar especializada, intervenções que estão de acordo com protocolo 

interno de avaliação e hipótese diagnóstica (seguindo roteiros e procedimentos específicos TEA) com 

sessões estipuladas conforme cada caso e indicando encaminhamentos necessários. O diagnóstico dos 
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Transtornos do Espectro Autista é eminentemente, clínico e deve ser feito de acordo com os critérios do 

CID 10 (OMS,1993), pela anamnese com os pais e cuidadores e mediante observação clínica dos 

comportamentos. Sendo características centrais: alterações quantitativas e qualitativas de comunicação 

verbal e não verbal, da interação social e comportamentos restritos e repetitivos.   

Compõe a equipe de avaliação inicial: 

 PSICÓLOGO 

 PSICOPEDAGOGO 

 FONOAUDIÓLOGO 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Conforme a necessidade de cada pessoa e cada família, o número de sessões e acompanhamentos será 

variado com agendamento prévio e plano de atuação individual. 

Hipótese Diagnóstica: Fluxo contínuo da demanda Municipal.  

 

 

Atividade II 

ACOMPANHAMENTO 

Partindo do princípio que não basta apenas diagnosticar e sim oferecer um acompanhamento às 

atividades, o CIA - Centro de inclusão para autistas, também irá oferecer acompanhamento das atividades 

em parceria com os Departamentos Municipais de Saúde, Educação e Promoção Social, nos casos 

encaminhados para a rede comum de ensino e orientação familiar nos diversos segmentos em que a 

pessoa com TEA esteja inserido. 

Os serviços de acompanhamento multidisciplinar irão ocorrer, com horário agendado previamente. 

Poderão ocorrer acompanhamentos in loco com orientação aos pais e profissionais envolvidos.  

Será oferecido ainda grupo terapêutico para os pais e familiares, bem como encaminhamento aos serviços 

assistenciais e de proteção à garantia de direitos.  

Local de atendimento: A OSC selecionada deverá realizar os serviços em suas instalações que deverá 

conter: recepção (com mobiliário adequado); salas de atendimento (com mobiliário adequado); como 

recursos terapêuticos (brinquedos); instrumentos avaliativos; kits de higiene. 

 

Atividade  III SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO.  

Os serviços de intervenção serão oferecidos dentro da abordagem terapêutica ABA (Applied Behavior 

Analysis), conforme indicação de equipe multidisciplinar e conforme a necessidade individual de cada 

paciente em cada área de atendimento e/ou com equipe multidisciplinar em terapia específica. 

Compõe a equipe de intervenção:  

 PSICÓLOGOS 

 PSICOPEDAGOGOS 
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 PEDAGOGOS 

 SUPERVISOR ABA 

 ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO 

 FONOAUDIÓLOGO 

 EDUCADOR FÍSICO 

 TERAPEUTA OCUPACIONAL 

Local de atendimento: A OSC selecionada deverá realizar os serviços em suas instalações que deverá 

conter no mínimo: salas para atendimento (com mobiliário adequado: mesas, cadeiras, computadores); 01 

mesa, 02 cadeiras, 01 tatame; 01 sala de brinquedos/reforçadores; 01 sala de avaliação. 

Número de atendimento na reabilitação: 75 vagas 

 

Atividade IV FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO 

Promover serviços de orientação e conscientização para a sociedade, pais e familiares das pessoas com 

TEA. 

 
6.2. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
6.2.1. Os atendimentos e atividades terão fluxo contínuo. Os atendimentos serão todos previamente agendados seguindo 

cronograma semanal para as atividades de Avaliação, Acompanhamento e Reabilitação e seguindo fluxo do 
protocolo interno de atendimentos definidos pela prestadora do serviço. 

 

 

6.3. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 

RESULTADOS 

ESPERADOS 

METAS A SEREM 

ATINGIDAS 

INDICADORES 

DE AFERIÇÃO 

MEIOS DE VERIFICAÇÃO 

DOS INDICADORES 

PERIOCIDADE 

Atendimento integral 

da demanda existente 

conforme protocolo 

Avaliação diagnóstica 

e de 

acompanhamento 

100% da 

demanda 

Reuniões intersetoriais 

para avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos 

Bimestral 

Atendimento integral 

da demanda existente 

conforme protocolo 

Realização de Projeto 

Terapêutico 

Individualizado. 

100% da 

demanda 

Reuniões intersetoriais 

para avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos 

Bimestral 

Atendimento integral 

da demanda existente 

conforme protocolo 

Melhora funcional com 

o tratamento com 

pontuação entre 0 à 

10 pontos na escala. 

100% da 

demanda 

Reuniões intersetoriais 

para avaliação dos trabalhos 

desenvolvidos 

Bimestral 
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6.3.1. Valor estimado para o atendimento do objeto da parceria será de R$ R$ 23.385,00 (vinte e três mil trezentos e 
oitenta e cinco reais). 

6.3.2.  Dotação orçamentária:  

Órgão: Prefeitura do Município de Conchal 

Unidade: Depto de Saúde 

Função: Wagner E. Fadel Lozano – Diretor 

Classificação Orçamentária: 335039.01.00.00 (1481) (1482) 

 

6.4. EQUIPE MÍNIMA RELACIONADA AO SERVIÇO SAÚDE: 
6.4.1.  Profissionais necessários: 
 

CARGA HORARIA CARGO QUANTIDADE 

30 horas Psicólogo 01 

30 horas Fonoaudiólogo 02 

30 horas Terapeuta Ocupacional 02 

30 horas Cuidador 01 

 
7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO:  
7.1. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO: 
7.1.1. Contemplando a demanda municipal, esse projeto tem como objetivo realizar através de um trabalho intersetorial 

com equipe multidisciplinar especializada, atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro Autista e suas 
famílias, no contexto educacional do município de Conchal -SP contemplando a formação de profissionais da rede 
municipal de ensino, suporte pedagógico, atendimento educacional especializado, acompanhamento do processo 
de hipótese diagnóstica TEA, assim como os acompanhamentos de intervenção educacional em ABA de acordo 
com a proposta educacional individual com TEA, de ambos os anexos. 

 
7.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
7.2.1. O serviço ABA (Applied Behavior Analysis) contempla todos os ambientes que a criança frequenta, independente da 

formação por terceiros, o trabalho de acompanhamento com a rede do município acontecerá em prol do público que 
frequentar o serviço ofertado. 

 

 
 
 
ETAPA I 

ACOMPANHAMENTO DA HIPÓTESE DIAGNÓSTICA NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO – 
PARCERIA CIA SAÚDE. 
O Departamento Municipal de Educação encaminhará para triagens de hipótese diagnóstica 
(seguindo roteiros e procedimentos específicos TEA) mediante observação educacional dos 
comportamentos apresentados e a OSC selecionada fará o acompanhamento. 
Compõe a equipe de avaliação inicial: 
PSICÓLOGO 
PSICOPEDAGOGO 
PEDAGOGO 
Hipótese Diagnóstica: encaminhamentos via fluxo contínuo de demanda do Departamento Municipal 
de Educação. 
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ETAPA II 

ACOMPANHAMENTO EDUCACIONAL – INTERVENÇÃO ABA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS 
DA EDUCAÇÃO 
O projeto de formação para profissionais de educação tem como objetivo, apresentar sugestões de 
princípios da Análise do Comportamento Aplicada (ABA) como: previsibilidade, reforçamento, 
dessensibilização e manejo comportamental para atendimento de pessoas compatíveis do 
Transtorno do espectro autista (TEA). Através de orientação, observação e vivências 
Este trabalho será realizado pelos profissionais devidamente qualificados de acordo com as 
especialidades que os casos exigirem.  
O Projeto oferecerá orientação sobre ABA, manejo comportamental e orientação específica. 
 
FASE 1: Levantamento de demanda formação inicial.  
Após levantamento das prioridades, serão realizadas formações específicas entre grupos de atuação 
do Departamento Municipal de Educação contemplando a formação continuada de:  
- Equipe de apoio pedagógico (Gestores da rede municipal: Supervisores, Diretores e equipe de 
apoio técnico do Departamento Municipal de Educação). 
- Equipe docente (Professores da rede municipal / Professores AEE).  
- Equipe de monitores e serviços de base (Demais profissionais que acompanham as ações do 
Departamento municipal de educação). 
FASE 2: Formação em TEA /ABA 
As formações serão mensais contemplando parte prática e teórica, incialmente com as seguintes 
abordagens: 
Formação em Transtornos do Espectro Autista (TEA) 
Atendimento Educacional Especializado e TEA 
Formação em ABA 
Previsibilidade 
Dessensibilização 
Manejo comportamental 
FASE 3: Atividades formativas intersetoriais 
Atividades envolvendo profissionais da área com o objetivo sobre a conscientização sobre TEA e os 
aspectos educacionais. 
Formatos: Palestras, Fóruns e Discussão / Estudo de caso.  
Cronograma das formações Atividade II: 
- As formações (palestras, orientações e discussões de caso) serão realizadas mensalmente em 
HTPCs específicos para o quadro do magistério. 
- O levantamento inicial e para definição da demanda formativa ocorrerá durante o primeiro mês de 
implantação do CIA – Educação, onde a equipe responsável pelo programa acompanhará as 
atividades do suporte pedagógico do Deoartamento Municipal de Educação com agendamento 
previsto para 3 encontros por semana com duração de 2h diárias para toda a equipe. 

 

 
 
 
ETAPA III 

SERVIÇOS DE INTERVENÇÃO EDUCACIONAL 
Os serviços de intervenção educacional serão oferecidos dentro da abordagem terapêutica ABA 
(Applied Behavior Analysis), conforme indicação de equipe multidisciplinar e conforme a 
necessidade individual de cada paciente em cada área de atendimento e/ou com equipe 
multidisciplinar em terapia específica. 
Compõe a equipe de intervenção:  
PSICÓLOGOS 
PSICOPEDAGOGOS 
PEDAGOGOS 
FONOAUDIÓLOGO 
SUPERVISOR ABA 
Local de atendimento: Será encaminhado à OSC selecionada  
Vagas: 75 vagas que estarão em atendimento.  
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7.3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO: 
7.3.1. Os atendimentos e atividades terão fluxo contínuo. Os atendimentos serão todos previamente agendados seguindo 

cronograma semanal para as atividades de Avaliação, Acompanhamento e Reabilitação e seguindo fluxo do 
protocolo interno de atendimentos. 

 

7.4. DOS RECURSOS FINANCEIROS:  
7.4.1. Valor estimado para o atendimento do objeto da parceria  R$ 50.818,60 (cinquenta mil reais oitocentos e dezoito 

reais e sessenta centavos). 
7.4.2. Dotação orçamentária:  
 

Órgão: Prefeitura do Município de Conchal 

Unidade: Depto de Educação 

Função: Sônia Aparecida Manara Martins – Diretora 

Classificação Orçamentária: 335039.00.00.00. (262) (263) 

 

7.5. EQUIPE MÍNIMA RELACIONADA AO SERVIÇO EDUCAÇÃO: 
7.5.1. Profissionais necessários para serviço de educação 
 

CARGA HORARIA CARGO QUANTIDADE 

30 horas Psicopedagogo 01 

30 horas Pedagogo 02 

30 horas Supervisor ABA 01 

30 horas Psicólogo 01 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

METAS A 
SEREM 

ATINGIDAS 

INDICADORES DE 
AFERIÇÃO 

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO DOS 

INDICADORES 
PERIOCIDADE 

Atuar de forma 
intersetorial no 

desenvolvimento das 
ações e no 

atendimento à pessoa 
com TEA; 

Oferecer atenção 
integral às 

necessidades 
educacionais; 

Promover o incentivo 
à formação e à 
capacitação de 

profissionais 
especializados. 

100% da 
demanda 

Sala de Integração 
Sensorial 

Atendimentos e 
atividades de fluxo 

contínuo 
Semanal 
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30 horas Fonoaudiólogo 01 

 

8. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DO SERVIÇO:  
8.1. DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 
8.1.1. O presente Plano de Trabalho tem a finalidade de promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da 

qualidade de vida de pessoas com Transtornos do Espectro Autista (TEA) e suas famílias.  
8.1.2.  A Equipe atua no reconhecimento do potencial da família e do cuidador, sua aceitação e valorização da diversidade 

e na redução de sua sobrecarga, decorrente da prestação de cuidados diários, na medida em que esta se configura 
como o núcleo social do usuário e tem direito a serviços que garantam condições da família exercer seu papel social 
e suas responsabilidades.  

8.1.3. As ações devem possibilitar à ampliação da rede de contatos pessoais com que a família do usuário convive e 
compartilha; cultua troca de vivências e experiências. A partir da identificação das necessidades, é viabilizado 
acesso a benefícios, programas de transferência de renda e serviços de políticas públicas setoriais, além de 
atividades culturais e de lazer, sempre priorizando o incentivo à autonomia das famílias, cuidadores além do usuário 
assistido. 

8.1.4. Com o desenvolvimento de trabalho integrado com a Rede Sócioassistencial do Município, sempre que forem 
identificadas demandas do dependente e/ou do cuidador e situações de violência e/ou violação de direitos, serão 
acionados os mecanismos competentes as especificidades do caso. 

8.1.5. A intervenção será sempre voltada: 
I -  À diminuição da exclusão social, tanto do dependente quanto do cuidador; 
II -  À sobrecarga decorrente da situação de dependência/prestação de cuidados prolongados, e 
III -  À interrupção e superação das violações de direitos que fragilizam a autonomia e intensificam o grau de 

dependência da pessoa com deficiência, contribuindo negativamente para a qualidade de vida, isolamento 
social e violação de direitos. 

 
8.2. TIPO DE SERVIÇO: 
8.2.1. Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Transtorno do Espectro Autistas e 

suas Famílias. 
  
8.3. IDENTIFICAÇÃO DO TERRITÓRIO PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
8.3.1. Município de Conchal - SP 
 
8.4. VAGAS OFERECIDAS PARA O SERVIÇO: 
8.4.1. Serão oferecidas 75 Vagas.  
 

8.5. PÚBLICO: 
8.5.1. Público Alvo: pessoas com Transtorno do Espectro Autistas (TEA), que necessitem de acompanhamento e seus 

familiares/cuidadores. 
 
8.6.  OBJETIVO GERAL: 
8.6.1. Proteção e promoção de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) bem como a oferta de atendimento 

especializado às suas famílias e cuidadores.  

 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

 

METAS A SEREM 
ATINGIDAS 

 

INDICADORES DE 
AFERIÇÃO 

MEIOS DE 
VERIFICAÇÃO DOS 

INDICADORES 

 

PERIOCIDA
DE 
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Promover ações 
direcionadas a 

aquisição de maior 
autonomia possível, 

inclusão social e 
melhoria na qualidade 
de vida dos usuários; 

Identificar necessidades 
e potencialidades do 

usuário, para 
valorização destas 

potencialidades, bem 
como de sua família e 

cuidadores; 

Possibilitar a ampliação 
da rede de pessoas com 

quem o usuário, seus 
familiares e cuidadores 

convivem e 
compartilham cultura, 

vivências e 
experiências; 

Viabilizar o acesso a 
benefícios, programas 

de transferência de 
renda, serviços e 
políticas públicas 

setoriais, atividades 
culturais e de lazer; 

Promover ações que 
diminuam a exclusão 

social tanto do usuário 
quanto do cuidador, a 
sobrecarga decorrente 

da situação de 
dependência/prestação 

de cuidados 
prolongados; 

Promover apoio às 
famílias na tarefa de 

cuidar, diminuindo a sua 
sobrecarga de trabalho; 

Garantir oportunidades 
de situações que 

promovam o 
fortalecimento dos 

vínculos familiares e 
também comunitários. 

 

Disponibilizar 
atendimento a  75 

usuários, 
desenvolvendo ações 
para a superação das 
situações violadoras 
de direitos, que serão 
descritas em relatórios 

circunstanciados 
mensais, com os 
procedimentos e 

atividades 
desenvolvidas. 

-Desenvolvimento de 
atividades com efetiva 

participação dos 
usuários dentro de 

suas necessidades e 
potencialidades, 
proporcionando 
ampliação de 

aquisições e inúmeras 
vivências aos mesmos 

com significado de 
maior qualidade de 

vida e inserção social. 

-Favorecer um 
ambiente acolhedor 

aos usuários; 

-Estabelecer rotina 
com os usuários; 

-Promover cuidados 
pessoais cotidianos; 

- Assessorar os 
usuários quanto às 
atividades de vida 

diária; 

- Promover, 
incentivar e 

valorizar hábitos 
saudáveis e 

necessários para a 
melhoria na 

qualidade de vida 
do usuário; 

- Proporcionar 
espaço coletivo de 
socialização a partir 

da interação 
interpessoal, além 

de convívio 
comunitário e 

convívio com os 
animais. 

- Promover o 
desenvolvimento de 
potencialidades e 

aumento de 
repertório; 

- Ampliar universo 
informacional do 

usuário; 

-Ampliar rede de 
contatos pessoais 
(relações sociais) 

dos 
familiares/cuidadore

s; 

- Ampliar a 
capacidade 
protetiva, de 

enfrentamento e 
superação das 
dificuldades e 

fragilidades aos 

Nível de satisfação dos 
usuários e equipe de 
trabalho e familiares. 

A cada atividade 
realizada, observar 
como ela é recebida 

pelos usuários. 

Registro das atividades 
em relatórios. 

Fotos das atividades 

Lista de Presença 

Mensal 
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8.7. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS: 
8.7.1. Descrição das atividades/metas para o desenvolvimento do serviço.  
 

 

 

 

 

 

 

quais os 
familiares/cuidadore
s são expostos em 
virtude da situação 

de dependência dos 
filhos; 

- Oferecer 
acolhimento e 

escuta técnica aos 
familiares/cuidadore
s diante da inserção 
ou não, do usuário 
na instituição e das 

demandas e 
necessidades 

apresentadas por 
estes; 

- Estabelecer 
vínculo e relação de 
confiança para com 

os 
familiares/cuidadore

s dos usuários; 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

DESCRIÇÃO DAS 
ATIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Promover ações 
direcionadas a aquisição 

de maior autonomia 
possível, inclusão social e 
melhoria na qualidade de 

vida dos usuários; 

Identificar necessidades e 
potencialidades do 

usuário, para valorização 
destas potencialidades, 

bem como de sua família 
e cuidadores; 

Possibilitar a ampliação 
da rede de pessoas com 

quem o usuário, seus 
familiares e cuidadores 

convivem e compartilham 
suas vivências e 

 

 

 

1- Acolhimento dos usuários 

 

 

 

 

X X X X X X X X X X X X 

 

 

 

 

X X X X X X X X X X X X 
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8.8. CONDIÇÕES E FORMA DE ACESSO AO SERVIÇO 

8.8.1. Poderão ser encaminhadas para esse serviço, famílias em vulnerabilidade que possuem pessoas com Transtornos 
do Espectro Autista, através do CRAS, CREAS e Setor Judiciário.  

8.9. DOS RECURSOS FINANCEIROS 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CONCEDENTE (R$) 

319030 Material de Consumo R$1.500,00 
319039 Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$ 3.500,00 

 TOTAL GERAL R$5.000,00 
 

8.9.1. Dotação orçamentária: 

Órgão: Prefeitura do Município de Conchal 

Unidade: Depto de Promoção e Assistência Social 

experiências; 

Viabilizar o acesso a 
benefícios, programas de 
transferência de renda, 

serviços e políticas 
públicas setoriais, 

atividades culturais e de 
lazer; 

Promover ações que 
diminua a exclusão social 
tanto do usuário quanto 

do cuidador, a sobrecarga 
decorrente da situação de 

dependência/prestação 
de cuidados prolongados; 

 

2- Fortalecimento de Vínculos, 
Convívio e Vivências Sociais: 

Interação e Vivência diversas. 

 

Promover apoio às 
famílias na tarefa de 

cuidar, diminuindo a sua 
sobrecarga de trabalho; 

Garantir oportunidades de 
situações que promovam 

o fortalecimento dos 
vínculos familiares e 
também comunitários 

1 - “Grupo de Familiares” 

 
X X X X X X X X X X X X 

 

 

2 - Famílias Usuárias: 
Atendimentos e 

Encaminhamentos 

 

X X X X X X X X X X X X 
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Função: Kelly Cristina Lopes – Diretora 

Classificação Orçamentária: 335039.00.00.00. (262) (263) 

8.10.  EQUIPE MÍNIMA RELACIONADA AO SERVIÇO ASSISTENCIA SOCIAL: 

8.10.1. Profissionais necessários 

CARGA HORARIA CARGO QUANTIDADE 

30 horas Assistente Social 01 

 

8.11. DAS DILIGÊNCIAS: 
8.11.1. Durante o Chamamento Público, após abertura dos envelopes e conferência dos Planos de Trabalhos 

apresentados, os membros da Comissão poderão realizar diligências junto às instituições participantes. 
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CONTRATO Nº __/23 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/23 

“TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/23” 

 
Aos __ dias do mês de ______ do ano de 2023, nesta cidade de Conchal SP, compareceram de um lado o MUNICÍPIO DE 

CONCHAL, inscrita no CNPJ 45.331.188/0001-99, doravante denominada CONCEDENTE, aqui representada pelo                      

Sr. LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON, Prefeito Municipal, e de outro a entidade: ___________________________________, 

pessoa jurídica de direito privado, CNPJ no __________________, com sede na _____________________, nº __, 

____________ em _____________, CEP:________, por intermédio de seu Sr. _____________________, ____________, 

__________, portador do RG nº ____________ e do CPF nº ___________, denominada  

OSC – ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL, para celebrar o presente instrumento em 02 (duas) vias iguais e demais 

normas regulamentares aplicáveis à espécie e às seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam: 

CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO 

1.1. Constitui   objeto    do    presente    Termo    de    Colaboração    a    prestação,    pela    OSC, SELEÇÃO DE 
OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE COLABORAÇÃO 
NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO VOLTADOS AO 
ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), conforme plano de 
trabalho que integra ao presente. 

 
CLAUSULA SEGUNDA 

DAS OBRIGAÇÕES 
2.1. A OSC obriga-se a: 
2.1.1.  Estar devidamente registrada nos Conselhos de Assistência Social, Saúde e Educação do Município de 

Conchal; 
2.1.2.  Manter a regularidade dos documentos pertinentes em conformidade com a Lei Federal n o 13.019/2014 e 

Decreto Municipal n o 4.023/2017 atualizados durante a vigência deste TERMO DE COLABORAÇÃO; 
2.1.4.  Gravar os equipamentos e materiais permanentes eventualmente adquiridos com recursos deste Termo 

de COLABORAÇÃO com cláusula de INALIENABILIDADE; 
2.1.5.  Executar as atividades programadas no Plano de Trabalho de acordo com diretrizes técnicas e 

programáticas previstas; 
2.1.6.  Apresentar demonstrativo de aplicação da parcela anteriormente recebida (planilha de despesas) e 

Relatório de Execução de Plano; 
2.1.7.  Manter cadastros, prontuários e relatórios individualizados, por beneficiário, bem como quaisquer 

registros referentes ao atendimento; 
2.1.8.  Propiciar aos técnicos credenciados pelo MUNICÍPIO todos os meios e condições necessárias ao 

acompanhamento, à fiscalização e à supervisão dos trabalhos; 
2.1.9.  Conservar atualizada a escrituração contábil específica dos atos e fatos relativos a execução do TERMO 

DE COLABORAÇÃO; 
2.1.10.  Manter em arquivo, pelo prazo de 10 (dez) anos, contados da aprovação das contas pelo MUNICÍPIO, o 

cadastro dos beneficiários do atendimento, bem como toda a documentação pertinente individualizada, 
inclusive os registros contábeis, as faturas, 

2.1.11. Manter e movimentar os recursos na conta bancária especifica e exclusiva aberta para esta parceria em 
instituição financeira pública; 
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2.1.12.  Manter em local de fácil visualização, informativo indicando o Termo de COLABORAÇÃO celebrado com 
o MUNICÍPIO. 

2.1.13.  Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal n o 13.019/2014, do Decreto Municipal 
nº 4.023/2017, na forma estabelecida na cláusula nona e seus dispositivos; 

2.1.14.  Convergir esforços para atender os usuários indicados pelo MUNICÍPIO e pelos programas sociais do 
Município. 

2.1.15. Em conformidade ao art 65 da Lei 13.019/14 a entidade deverá divulgar em plataforma eletrônica a 
prestação de contas, de forma a permitir a visualização para qualquer interessado: 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

DO PRAZO 
3.1. O presente Termo de Colaboração terá a vigência até 12 (doze) meses a contar da data de assinatura.  
 

 
CLÁUSULA QUARTA 

DAS DOAÇÕES 
4.1. À OSC fica facultado o direito de receber doações da comunidade, bens móveis e equipamentos desde que o uso 

se reverta para a finalidade exclusiva de dar cumprimento aos objetivos visados neste Termo de Colaboração. 
 

CLÁUSULA QUINTA 
DOS RECURSOS HUMANOS 

5.1. A OSC poderá, com os recursos deste Termo de Colaboração, contratar profissionais para desenvolver atividades 
específicas, necessárias ao seu funcionamento, deste que aprovado no Plano de Trabalho pelo Depto de Saúde. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO –  A OSC responsabilizar-se-á pelos encargos trabalhistas e previdenciários relativos aos 
recursos utilizados na execução do presente Termo de Colaboração, devendo os 
comprovantes respectivos constar na prestação de contas. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  Os profissionais a serem contratados deverão ser pessoas idôneas, cabendo à OSC total 
responsabilidade sobre seu trabalho e suas ações, ficando a mesma obrigada a responder, 
exclusivamente, inclusive judicialmente, pelos casos omissos e problemas que possam 
ocorrer. 

PARÁGRAFO TERCEIRO -  Os profissionais, porventura, contratados pela OSC serão para exercício exclusivo de suas 
atividades. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

DO VALOR 
6.1. O valor será transferido na quantia de R$ 0,00 (reais) além dos rendimentos gerados até a data de transferência da 

conta do Município. 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Constitui requisito indispensável ao repasse, a apresentação  a especificação da natureza dos 

gastos, de forma a permitir o crédito descrito no "caput" desta cláusula, sem prejuízo da 
apresentação de relatório circunstanciado de cada uma das atividades desenvolvidas, para 
prestação de contas junto à PRIMEIRA CONCEDENTE. 

PARÁGRAFO SEGUNDO – A OSC obriga-se a apresentar a prestação de contas em conformidade a LEI 13.019/14. 
PARAGRÁFO TERCEIRO – A OSC não será remunerada por sua participação no Termo de Colaboração. 
PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente vedada a utilização dos recursos em finalidades diversas da estabelecida 

neste instrumento, conforme o plano de aplicação de recursos explicitada no Projeto. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
DOS RECURSOS FINANCEIROS 

7.1. Os recursos necessário à execução do presente Termo de Colaboração será originário das seguintes dotações 
orçamentária, a saber:  

7.1.1. n° 335039.01.00.00. (1481) (1482) 
7.1.2. n° 335039.00.00.00. (262) (263) 
7.1.3. n° 335039.00.00.00. (262) (263) 
7.2. A OSC deverá promover ações que resultem na obtenção de recursos próprios para a sua manutenção. 
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CLÁUSULA OITAVA 
DA EXECUÇÃO 

8.1. Este Termo de Colaboração será executada em conformidade com o Plano de Trabalho Anual que integra o 
presente Termo. 

PARÁGRAFO PRIMEIRO - O Plano de Trabalho Anual será aprovado pelas autoridades signatárias do Termo de 
Colaboração, devendo prever, detalhadamente, todas as atividades a serem desenvolvidas 
bem como os recursos financeiros a serem aplicados. 

PARÁGRAFO SEGUNDO -  O Plano de Trabalho Anual será necessariamente revisto, caso haja acordo entre as partes, e 
se houver disponibilidade financeira. 

 
CLÁUSULA NONA 

DA APLICAÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
9.1.  A prestação de contas deverá ser feita mediante o art. 69 da Lei Federal n° 13.019/14 com a 

comprovação da aplicação dos recursos financeiros à Comissão de Monitoramento e Avaliação em 
conformidade com a Lei Federal no 13.019/2014, o Decreto Municipal nº 4.023/2017, a Instrução 
Normativa 01/2020 e alterações vigentes do TCE - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, sob 
pena de revogação pura e simples da parceria, com a imediata restituição dos valores subvencionados 
corrigidos aos cofres públicos. 

9.2.  A prestação de contas dos recursos recebidos pela OSC deverá ser apresentada em conformidade ao 
art. 66 da Lei Federal n° 13.094/14 amparado legalmente pelo Decreto Municipal n° 4.023/17.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
10.1. Este Termo de Colaboração poderá, a qualquer tempo, ser denunciado, mediante notificação prévia de 30 (trinta) 

dias, ressalvada a regularidade das prestações de contas anteriores, e imediatamente quando comprovado o não 
cumprimento de quaisquer de suas cláusulas, ou ocorrer infração legal, pelo concedente. 

PARÁGRAFO ÚNICO -  Reserva-se a CONCEDENTE, o direito determinar a retenção de eventuais repasses que sejam 
objeto de discussão, sem que seja obrigada a prévia notificação da OSC e nem ao pagamento de 
qualquer indenização por tal ato. 

 
CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
11.1. A OSC estará obrigada a prestar todas as informações que estão previstas neste Termo de Colaboração, 

rigorosamente nas datas previstas e a qualquer tempo, sempre que requisitadas pela CONCEDENTE. 
PARÁGRAFO ÚNICO –  A OSC obriga-se nos casos de não utilização dos recursos para o fim ajustado ou aplicação 

indevida destes recursos, a devolvê-los atualizados, com juros e correção monetária. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
- DA PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) 

12.1. As partes se comprometem a tratar os dados pessoais envolvidos na confecção e necessários à execução do 
presente instrumento, única e exclusivamente para cumprir com a finalidade a que se destinam e em respeito a toda 
a legislação e normas técnicas aplicáveis sobre segurança da informação e proteção de dados, inclusive, mas não 
se limitando à Lei Geral de Proteção de Dados (Lei Federal n°  13.709/2018). 

12.2.1. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses constantes do art. 7º da lei 
13709/2018), a saber:  

a) mediante o fornecimento de consentimento pelo titular; para o cumprimento de obrigação legal ou 
regulatória pelo controlador  pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados 
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necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em 
contratos, convênios ou instrumentos congêneres e demais condições. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
- DOS ANEXOS AO CONTRATO 

13.1. Fazem parte integrante deste instrumento contratual: 

• Processo Administrativo supracitado na integra; 
• Anexo I – Plano de Trabalho;  
• Termo de Ciência e Notificação. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA 
- DA PUBLICAÇÃO 

14.1. Dentro do prazo legal, contado de sua assinatura, o CONTRATANTE providenciará a publicação de resumo deste 
instrumento contrato na imprensa oficial ou em Jornal de grande circulação no município. 

 
CLAUSULA DÉCIMA QUINTA 

DO FORO 
15.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Conchal (SP) para dirimir dúvidas oriundas da execução deste Termo de 

Colaboração, após esgotadas as instâncias administrativas. 
15.2. E por estarem de acordo, assinam o presente Termo de Colaboração em duas vias de igual teor e forma, na 

presença das duas testemunhas também abaixo assinadas, dos quais se extrairão tantas cópias que se fizerem 
necessárias. 

 
 
 
 

LUIZ VANDERLEI MAGNUSSON 
Prefeito Municipal 

 

 

WAGNER E. FADEL LOZANO 
Diretor do Depto de Saúde 

 
 
 

SONIA APARECIDA MANARA MARTINS 
Diretora do Depto de Educação 

 
 
 
 

KELLY CRISTINA LOPES 
Diretora do Depto de Promoção e Assistência Social 

 
 
 

OSC 
CNPJ 
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ANEXO - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - TERMO DE CIÊNC IA E DE NOTIFICAÇÃO –  

TERMO DE COLABORAÇÃO (Redação dada pela Resolução nº 11/2021) 

 

ÓRGÃO/ENTIDADEPÚBLICO(A): PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: __________________________________ 

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

OBJETO: REPASSE DE EMENDA PARLAMENTAR DO DEPUTADO MARCIO ALVINO À ASSOCIAÇÃO DE PAIS E 
AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CONCHAL – APAE 

VALOR DO AJUSTE/VALOR REPASSADO (1):  _______________________________ 

EXERCÍCIO (1): 2023 

ADVOGADO: João Carlos Godoi Ugo. 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido e seus aditamentos / o processo de prestação de contas, estará(ão) sujeito(s) a análise e 
julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema 
eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e 
Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, 
em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, 
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, 
parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 
709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme 
regras do Código de Processo Civil; 

d) as informações pessoais do(s) responsável(is) pelo órgão concessor, entidade beneficiária e interessados, estão 
cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no 
Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); 
 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, 

interpor recursos e o que mais couber. 
 

Conchal, ___/___/___. 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 
Nome: _________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: __________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: _____________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Assinatura:______________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE: 
 
 
Pelo CONTRATANTE: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:__________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: ___________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:___________________________________________________ 
Telefone(s):______________________________________________________ 
 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
 
 
Pela CONTRATADA: 
Nome: __________________________________________________________ 
Cargo:___________________________________________________________ 
CPF: ____________________________ RG: ___________________________ 
Data de Nascimento: ____/____/_____ 
Endereço residencial completo: ______________________________________ 
E-mail institucional ________________________________________________ 
E-mail pessoal:____________________________________________________  
Telefone(s):_______________________________________________________ 
 
 
Assinatura: ______________________________________________________ 
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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL VIA INTERNET  

 

CHAMADA PUBLICA Nº 02/23 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 02/23 

 

SELEÇÃO DE OSC – ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL INTERESSADA EM CELEBRAR TERMO DE 
COLABORAÇÃO NAS ÁREAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO VOLTADOS AO 

ATENDIMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 

 

 

RAZÃO SOCIAL: ________________________________________________________________________ . 

CNPJ n°: _____________________________________________. 

ENDEREÇO: _________________________________________.  

e-mail:________________________________________________.  

CIDADE: ____________________ - ESTADO: ______ - FONE: (----) __________ FAX: (----)__________. 

PESSOA PARA CONTATO: ______________________________________________________________.  

DECLARO QUE RETIREI JUNTO A INTERNET, INTEGRALMENTE O EDITAL DA LICITAÇÃO ACIMA IDENTIFICADA.  

 

 

 

Local: ___________, ___ de ________ de 2023.  

 

 

____________________________ 
ASSINATURA 

 
 

Visando comunicação futura entre a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONCHAL e sua empresa, 
solicitamos a Vossa Senhoria, preencher o recibo de retirada do edital e remeter ao Departamento de Licitação e Contratos, 
pelo e-mail: contratos@conchal.sp.gov.br. 
 
 

Recomendamos, ainda, consultas à referida página para eventuais comunicações e/ou esclarecimentos 
disponibilizados acerca do processo licitatório. 
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