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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2022 

 

 

A Prefeitura Municipal de Americana, por 

intermédio da Secretaria de Saúde (SMS), com 

esteio nas Leis Federais n° 10.216, de 6 de abril  de 

2001, e nº 13.019, de 31 de julho de 2014, bem 

como no Decreto Municipal n° 11.506, de 24 de 

outubro de 2016, torna público o presente edital de 

chamamento público nº 005/2022, visando à 

seleção de propostas de organizações da sociedade 

civil para a celebração de parcerias, em regime de 

mútua cooperação, para execução de Serviço de 

Residência Terapêutica no Município de 

Americana. 

 

 

1. DA FINALIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

1.1. A finalidade do presente chamamento público é a seleção de propostas de organizações da 

sociedade civil (OSC), interessadas em celebrar parcerias com o Município de Americana, por 

intermédio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), por meio da formalização de termo de 

colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco, mediante a 

execução de atividades e projetos previamente estabelecidos em plano de trabalho, conforme 

condições estabelecidas neste instrumento. 

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, 

pelo Decreto Municipal n° 11.506, de 24 de outubro de 2016, e pelos demais normativos 

aplicáveis, além das condições previstas neste edital. 

1.3. O presente edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura de 

Americana na internet (www.americana.sp.gov.br) e nos meios de comunicação locais, com 

prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das propostas, contados da data de 

publicação do edital. 

1.4. É de responsabilidade das OSC e de todo e qualquer interessado acompanhar o processo 

de chamamento público no sítio eletrônico, para conhecimento de possíveis comunicados e 

alterações. 

1.5. As propostas serão selecionadas observando a ordem de classificação e a disponibilidade 

orçamentária para a celebração do termo de colaboração. 
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1.6. Neste chamamento público poderão ser selecionadas tantas OSCs quantas forem 

necessárias para que o referencial de atendimento, constante do ANEXO I, do presente edital 

seja atendido. 

 

2. DO OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

2.1. O termo de colaboração terá por objeto a parceria entre a administração pública municipal 

e a OSC, em regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de interesse 

público e recíproco, mediante a execução de 1 (uma) unidade de  Serviço de Residência 

Terapêutica TIPO II, componentes da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do município 

de Americana para usuários com histórico de internação de longa permanência, egressos de 

hospitais psiquiátricos, visando a execução de plano de ação voltado para pacientes em 

processo de desinstitucionalização, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde/GM 106 de 

11 de Fevereiro de 2000, Portaria do Ministério da Saúde/GM 3.090 de 23 de Dezembro de 

2011, Portaria do Ministério da Saúde/SAS 857 de 22 de Agosto de 2012 e do termo de ajuste 

de conduta – TAC nº 01/2012, firmado entre a União, Estado e Município de Americana, 

conforme descrição constante no ANEXO I deste edital. 

 

3. DA JUSTIFICATIVA  

 

3.1. As residências terapêuticas são serviços criados com o objetivo de proporcionar o 

encerramento das atividades dos hospitais psiquiátricos e a humanização do atendimento de 

pacientes com transtornos mentais. O avanço da medicina e a ampliação do acesso ao 

atendimento ambulatorial em saúde mental com a ampliação da oferta de serviços pelo Sistema 

Único de Saúde, somados à melhoria da qualidade dos medicamentos voltados ao tratamento 

dos transtornos mentais, provocou, no decorrer dos anos, a redução das internações de longa 

permanência e a criação do processo gradual de desinstitucionalização. Aos poucos os 

pacientes psiquiátricos conseguiram apresentar melhora no quadro dos transtornos mentais, o 

que possibilitou a volta à convivência familiar. A partir deste quadro, houve a criação destas 

casas que têm como função a execução de plano de ação voltado a pacientes em processo de 

desinstitucionalização, nos termos da Portaria do Ministério da Saúde/GM 106 de 11 de 

Fevereiro de 2000, Portaria do Ministério da Saúde/GM 3.090 de 23 de Dezembro de 2011, 

Portaria do Ministério da Saúde/SAS 857 de 22 de Agosto de 2012 e o fechamento das mesmas 

descumprirá o Termo de Ajuste de Conduta – TAC nº 01/2012, firmado entre a União, Estado 

e Município de Americana, voltado a desinstitucionalização dos pacientes psiquiátricos que 

perderam os vínculos familiares e se tornaram moradores dos Hospitais Psiquiátricos que 

finalmente foram gradativamente fechando nos últimos anos; 

3.2 A partir de 2012, devido à celebração do TAC nº 01/2012, ao longo tempo internados e à 

inexistência de hospitais psiquiátricos conveniados pelo Sistema Único de Saúde para 
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promover o abrigamento, estes pacientes perderam o vínculo familiar, ficando o município 

responsável pela continuidade destes abrigamentos. 

 

4. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

4.1. A comissão de seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

chamamento público, previamente à etapa de avaliação dos planos de trabalho, constituída na 

forma de portaria municipal nº 10.731 de 23 de junho de 2022 e dispositivos normativos 

posteriores. 

4.2. Cabe à comissão de seleção avaliar e classificar as propostas apresentadas pelas OSCs com 

base nos critérios de julgamento dispostos neste edital. 

4.3. O membro da comissão de seleção deverá se declarar impedido de participar do processo 

de seleção caso tenha participado, nos últimos 5 (cinco) anos, contados da publicação do 

presente edital, como associado, cooperado, dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer 

OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no processo de seleção configure 

conflito de interesse nos termos do Decreto Federal nº 8.726/2016. 

4.4. A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a continuidade 

do processo de seleção. 

4.5. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente substituído 

por outro com qualificação equivalente, sem necessidade de divulgação de novo edital. 

4.6. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento 

administrativo e técnico de especialista que não seja membro deste colegiado. 

4.7. A comissão de seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas OSCs concorrentes ou para 

esclarecer dúvidas e omissões. 

4.8. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade 

e da transparência. 

 

5. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. Os recursos necessários à celebração da parceria são provenientes do Fundo Municipal de 
Saúde  até o limite orçamentário de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais) 

5.2. As despesas decorrentes da execução dos termos de colaboração correrão por conta das  

seguintes dotações orçamentárias:  

 U.O. 02.14.01.4450.52 – Dotação: 1604 – Vínculo: 92.302.0241 

 U.O. 02.14.01.3350.39 – Dotação: 1033 – Vínculo: 01.310.0000 
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 U.O. 02.14.01.3350.39 – Dotação: 1592 – Vínculo: 95.800.0287 

5.3. O valor global de referência para a execução da(s) parceria(s) e ajuste(s) que advierem 

deste chamamento público é de R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais), sendo:  

a) 1 (uma) parcela no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), que deverá ser utilizada 

obrigatoriamente na aquisição de materiais de consumo, equipamentos e mobiliários;  

b) 12 (doze) parcelas, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), referentes à 1 

(uma) unidade SRT, para manutenção e gerenciamento na execução completa do objeto. 

5.4. O exato valor a ser transferido será definido em cada instrumento de ajuste, observadas as 

correspondentes propostas selecionadas. 

 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO: 

6.1. Poderão participar deste chamamento público as OSCs definidas na alínea “a” do inciso I 

do art. 2º da Lei Federal n° 13.019, de 2014, assim consideradas as entidades privadas sem fins 

lucrativos (associação ou fundação), que não distribuam 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 apliquem integralmente na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata 

ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva.  

6.2. Os objetivos e finalidades institucionais das OSCs participantes deverão ser compatíveis 

com o objeto deste chamamento público. 

6.3. 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. 

 

6.4. Para participar deste chamamento público, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 

a) possuir, no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por 

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

no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, até a data de envio do Plano de 

Trabalho. 

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

natureza semelhante, a ser apontada no plano de trabalho e comprovada no momento 

da celebração da parceria, com base nos elementos descritos no artigo 26, inciso III, do 

Decreto Federal nº 8276/2016. 

c) apresentar, no plano de trabalho, que a OSC, alternativamente, possui 

instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da 
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parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, ou prever a sua contratação ou 

aquisição com recursos da parceria, atestado mediante o preenchimento do termo 

de declaração do(a) representante legal da OSC, conforme ANEXO III – 

DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL.  

d) atender às normas específicas concernentes ao objeto deste edital. 
 

6.5. Não será permitida a atuação em rede, sendo a OSC celebrante da parceria, a única 

responsável pela oferta do serviço.  

 

7. DAS VEDAÇÕES PARA A CELEBRAÇÃO 

 

7.1 Ficarão impedidas de celebrar parceria as OSCs que: 

 

a) não estejam regularmente constituídas ou, se estrangeiras, não estejam autorizadas a 

funcionar no território nacional; 

b) estejam omissas no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

c) tenham como dirigente membro de poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 

órgão ou entidade da administração pública municipal, estendendo-se a vedação aos 

respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou 

por afinidade, até o segundo grau; 

d) tenham as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto 

se:  

d.1) forem sanadas as irregularidades que motivaram a rejeição e quitados os 

débitos eventualmente imputados;  

d.2) forem reconsideradas ou revistas as decisões pela rejeição;  

d.3) as apreciações das contas estiverem pendentes de decisão sobre recurso com 

efeito suspensivo; 

e) tenham sido punidas com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 

penalidade:  

e.1) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração pública;  

e.2) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração 

pública;  

e.3) suspensão temporária da participação em chamamento público e 

impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da 
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administração pública municipal sancionadora, por prazo não superior a dois 

anos; 

f) tenham declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

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

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; 

g) tenham contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 

anos; 

h) tenham entre seus dirigentes pessoa:  

h.1) 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;  

h.2) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo 

em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

h.3) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os 

prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 

2 de junho de 1992. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

8.1 As OSCs deverão apresentar a(s) proposta(s) para a celebração da parceria, observando o 

seguinte: 

a) local e forma: os documentos deverão ser protocolizados na Unidade de Serviços 

Gerais (Setor de Protocolo) da Prefeitura Municipal de Americana, no endereço 

localizado na Avenida Brasil, nº 85, térreo, Americana; 

b) prazo (data e horário): do período de 29 de Setembro de 2022 a 31 de Outubro de 

2022, no horário das 9h (nove horas) às 16h (dezesseis horas); 

c) condição: os documentos deverão ser protocolizados em envelopes lacrados, 

contendo a seguinte identificação: 

 

 

SECRETARIA DE SAÚDE 
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CHAMAMENTO PÚBLICO N° 005/2022  

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10.126/2021  

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 

CNPJ Nº: 

OBJETO ESPECÍFICO: Serviço de Residência Terapêutica - Tipo II 

 

8.2 As OSCs que não tiverem sede no Município de Americana ou que atualmente nele não 

prestem atendimento, poderão apresentar proposta(s), desde que, até a data de início de 

vigência da parceria, reúnam as condições necessárias à execução do serviço no Município, de 

acordo com os requisitos previstos neste edital.  

 

9. DA DOCUMENTAÇÃO 

 

9.1  Os documentos a serem apresentados no envelope lacrado são: 

 

a) ofício de encaminhamento da proposta / declarações, com timbre da 

organização e assinatura do representante legal (ANEXO II); 

 

b) proposta para celebração da parceria, com timbre da organização e assinaturas 

do representante legal e dos responsáveis pela elaboração do documento (ANEXO 

III); 

 

c) declaração de capacidade técnica e operacional (ANEXO IV); e 

 

d) declaração da experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante (ANEXO V). 

 

9.2 Os documentos enumerados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do item anterior deverão 

observar os modelos disponibilizados nos ANEXOS II, III, IV e V deste edital. 

9.3 A proposta para celebração da parceria, deverá ser preenchida conforme o modelo 

disponibilizado no ANEXO III deste edital. 

 

9.4 A não apresentação dos documentos em consonância com o definido neste edital 

implicará exclusão da OSC do processo de chamamento público. 

 

 
 

10. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 
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10.1 Compete à comissão de seleção processar e julgar o presente chamamento público. 

10.2 Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar assessoramento 

técnico de especialista que não seja membro deste colegiado.  

10.3 Poderá realizar ainda, 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.  

10.4 O chamamento público poderá selecionar mais de uma proposta.  

10.5 A avaliação das propostas terá caráter eliminatório e classificatório. 

10.6 Serão eliminadas as propostas: 

a) que não forem apresentadas em envelope lacrado; 

b) protocolizadas após o prazo estabelecido; 

c) que não contiverem os documentos e informações estabelecidos nos itens 9.1 e 9.3 

deste edital; ou 

d) que não observarem os modelos disponibilizados nos ANEXOS II, III, IV e V deste 

edital. 

10.7 Os quesitos previstos no item antecedente serão avaliados e pontuados de acordo com os 

critérios a seguir: 

 

TABELA 1 

 

1. Atividade: avalia as ações propostas para a organização 

dos serviços e atividades 
Pontuação (25 

pontos) 

Por item Total 

Organização dos 

ambientes, ações e fluxos 

Organização dos ambientes e 

ações a serem desenvolvidas 

5 pontos 10 pontos 

Fluxos para registros e 

documentos de usuários e 

administrativos 

3 pontos 

Fluxo para roupas de cama, 

mesa e banho 

1 ponto 
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Fluxo para alimentação 1 ponto 

Gestão do serviço Logística de suprimentos 1 ponto 6 pontos 

Política de recursos 

humanos 

3 pontos 

Proposta de estratégias de 

gestão participativa 

2 pontos 

ASF Apresentar rotinas 

administrativas para 

informação de procedimentos 

3 pontos 9 pontos 

Apresentar rotinas para 

administração financeira 

2 pontos 

Apresentar rotinas 

administrativas para a gerência 

de almoxarifado e patrimônio 

1 ponto 

Apresentar proposta de 

processos formativos e de 

educação permanente 

3 pontos 

Obs: Total de pontos para o item relacionado com atividade total possível = 25 pontos 

 

2. Qualidade objetiva: avalia medidas de efetividade das ações, 

de acordo com os objetivos dos serviços 

Pontuação (13 pontos) 

Equipe multiprofissional Organização das equipes e 

atribuições no serviço a ser 

implantado e/ou ofertado 

3 pontos 

Acesso de uso de 

medicações  

 

Controle; fluxos para acesso a 

medicações utilizada pelos 

egressos.  

2 pontos 

Arquivos e informações Organização específica do 

arquivo de prontuários; 

modelos de fichas, sistema de 

arquivamento e controle, 

protocolos. 

2 pontos 
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Sustentabilidade Monitoramento de indicadores 

econômico-financeiros: 

indicadores selecionados, 

sistemáticas de aplicação de 

ações corretivas. 

2 pontos 

Alimentação e limpeza Regulamento de normas e 

rotinas de limpeza e 

alimentação 

2 pontos 

Outros Outras iniciativas e programas 

de qualidade que o ente 

interessado já tenha em 

desenvolvimento ou pense 

iniciar implantação 

2 pontos 

Obs: Total de pontos para o item relacionado com a qualidade objetiva total possível = 

13 pontos 

 

3. Qualificação Técnica: avalia a capacidade gerencial da 

proponente para conduzir as ações assistenciais com bom nível 

de desempenho, nas áreas que se propõe assistir. 

Pontuação (50 pontos) 

Por item Total 

Experiência Em administração de serviços 

em saúde mental. 

6 pontos 12 pontos 

Em implantação de serviços 

residenciais terapêuticos ou 

unidade de acolhimento 

regularmente habilitadas junto 

ao Ministério da Saúde 

3  pontos 

Em administração de serviços 

de saúde 

3 pontos 

Estrutura de gestão Apresentação das competências 

de cada membro do corpo 

diretivo 

1 ponto 3 pontos 

Titulação de especialistas em 

saúde mental ou saúde 

coletiva dos membros do 

corpo diretivo e coordenações 

(máximo de 0,50 pontos para 

cada membro). 

2 pontos 
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Organização das ações 

e serviços 

multiprofissionais 

Apresentação de proposta de 

quadro de pessoal por área de 

atenção compatível com as 

atividades propostas no plano 

de trabalho, constando forma 

de vínculo, horário, salário. 

2 pontos 20 pontos 

Protocolos assistenciais e 

rotinas operacionais  

1 ponto 

Protocolos de enfermagem 

(quando houver) 

1 ponto 

Descrição das ações da equipe 

multiprofissional, 

contemplando expectativas em 

relação ao núcleo profissional- 

CAPS- e ao campo de atuação. 

4 pontos 

Apresentação de cronograma 

de reuniões de equipe, 

incluindo reuniões gerais e de 

referência por serviço. 

3 pontos 

Normas para realização dos 

procedimentos de aquisição, 

recebimento e guarda de 

materiais. 

3 ponto 

Descrição das estratégias de 

articulação com demais 

serviços da raps 

4 pontos 

Apresentação de critérios para a 

contratação de terceiros para os 

serviços de limpeza, recepção, 

manutenção, alimentação e 

vigilância. 

2 ponto 

Ciência e tecnologia Histórico de convênio de 

cooperação técnica com 

entidades de ensino para 

desenvolvimento de estágios 

curriculares, treinamentos e 

residências. 

3 pontos 7  pontos 
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Parcerias com instituições para 

desenvolvimento de projetos de 

pesquisa na área da saúde 

mental e/ou saúde coletiva. 

3 pontos 

Apresentação de projeto em 

educação permanente e 

preceptoria 

1  ponto 

Política de recursos 

humanos 

 

Proposta para estabelecimento 

de normas para seleção de 

pessoal com acompanhamento 

da gestão pública, contrato de 

trabalho e avaliação de 

desempenho. 

3 pontos 6 pontos 

Registro e controle de pessoal 

e modelo para escalas de 

trabalho 

3 pontos 

Metodologia de projetos Apresentou a proposta de 

trabalho seguindo o roteiro do 

edital, com adequado 

planejamento, visão de futuro, 

visão de futuro, oportunos 

cronogramas de execução, 

custos estimados e resultados 

factíveis. 

1 ponto 2 pontos 

Nos projetos táticos e 

operacionais, observou a 

definição dos objetivos a 

alcançar e definiu as estratégias 

de implantação. 

1 ponto 

Obs: Total de pontos para o item relacionado com a qualificação técnica total possível 

= 50 pontos 

 

10.8 A comissão de seleção terá total independência técnica para exercer seu 

julgamento. 

10.9 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados conforme TABELA 1. 

10.10 Serão eliminadas as propostas: 
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a) cuja pontuação total for inferior a 30 (trinta) pontos; 

b) que receberem nota “zero” em quaisquer um dos critérios; ou ainda que não 

contenham as exigências mínimas descritas nos itens deste edital; 

c) cujo valor seja incompatível com o objeto da parceria. 

d) As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo 

com a pontuação total obtida com base na TABELA 1, 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. 

e) Em caso de empate, o desempate ocorrerá considerando aqueles melhores 

pontuados nos critérios “A”, “D”, “E”, “F”, “B”, “C”, sendo os critérios verificados 

na ordem estabelecida item, até que haja o desempate; 

f) Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais 

adequada ao valor de referência constante no chamamento público, levando-se em 

conta a pontuação total obtida e a proporção entre as metas e os resultados em relação 

ao valor proposto (art. 27, parágrafo 5º da Lei nº 13.019 de 2014). 

g) A falsidade das informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de 

julgamento (E), deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar ainda a 

aplicação de sanção administrativa contra a instituição proponente e comunicação 

do fato às autoridades competentes, inclusive para a apuração do cometimento de 

eventual crime. 

h) O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao 

critério de julgamento (E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua 

duração, financiador(es), local ou abrangência, beneficiários, resultados alcançados, 

dentre outras informações que julgar relevantes. A comprovação documental de tais 

experiências dar-se-á na fase de seleção e julgamento, sendo que qualquer falsidade 

ou fraude na descrição da experiência ensejará as providências indicadas no subitem 

anterior. 

 

11. DA DIVULGAÇÃO, DO RECURSO E DA HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO 

 

11.1 O resultado preliminar do processo de seleção será divulgado no sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal e no Diário Oficial do Município. 

11.2 As OSCs poderão interpor recursos contra o resultado preliminar, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados da publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do Município. 

11.2.1 Os recursos deverão ser endereçados à comissão de seleção e protocolizados na Unidade 

de Serviços Gerais – Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Americana, localizado na 

Avenida Brasil, n° 85, térreo, Americana, no prazo estabelecido no item anterior. 
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11.2.2 O recurso deverá explanar as razões de inconformidade, e ser subscrito pelo 

representante legal da OSC participante. 

11.2.3 Em sede de recurso, não serão aceitas e analisadas informações, novos documentos ou 

complementações que não estejam contidos na proposta originariamente apresentada. 

11.2.4 Serão liminarmente indeferidos os recursos apresentados fora do prazo ou que não 

estejam de acordo com o estipulado neste edital. 

11.2.5 A comissão de seleção analisará os recursos podendo, fundamentadamente, 

reconsiderar: 

a) a desclassificação; 

b) a pontuação. 

11.2.5.1 Em caso de reconsideração da desclassificação, a comissão de seleção procederá à 

análise e pontuação da proposta, divulgando as notas no Diário Oficial do Município de 

Americana.  

11.2.6 A comissão de seleção poderá solicitar manifestação das áreas técnicas, financeira e/ou 

jurídica da pasta, visando subsidiar a análise dos recursos. 

11.3 Os recursos que não forem reconsiderados pela comissão de seleção, no prazo de 5 (cinco) 

dias, contados do recebimento, serão encaminhados ao Secretário de Administração, para 

decisão final. 

11.4 Não caberá novo recurso em face da decisão proferida. 

11.5 Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo para sua interposição, a 

prefeitura municipal homologará e divulgará, no sítio eletrônico oficial e no Diário Oficial do 

Município, as decisões recursais proferidas e o resultado definitivo do processo de seleção. 

 

12– CONTRAPARTIDA 
12.1 - Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 

 

13 - DA FASE DE CELEBRAÇÃO 
13.1 A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento: 

 

a) Etapa 1: convocação das OSCs selecionadas para apresentação do plano de trabalho 

e comprovação do cumprimento dos requisitos legais e ausência de impedimentos para 

celebração da parceria; 

b) Etapa 2: verificação do plano de trabalho e do cumprimento dos requisitos legais e 

ausência de impedimentos para celebração da parceria; 

c) Etapa 3: ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário; 
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d) Etapa 4: parecer do órgão técnico e assinatura do termo de colaboração; 

e) Etapa 5: publicação do extrato do termo de colaboração no Diário Oficial do 

Município. 

13.2  Etapa 1 - Convocação das OSCs selecionadas para apresentação do plano de 

trabalho e comprovação do cumprimento dos requisitos legais e ausência de 

impedimentos para celebração da parceria: para a celebração da parceria, a administração 

pública municipal convocará as OSCs selecionadas para apresentar seu plano de trabalho, bem 

como toda a documentação exigida para a celebração da parceria.  

13.2.1 As OSCs selecionadas serão convocadas para, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a 

partir da convocação, apresentarem seus planos de trabalho, bem como a documentação exigida 

para comprovação dos requisitos exigidos nos arts. 33, 34 e 39 da Lei Federal n° 13.019, de 

2014 e dos arts. 28 e 29 do Decreto Municipal n° 11.506, de 2016, a seguir enumerados: 

 

I - Plano de trabalho (ANEXO VI deste edital); 

 

II - Comprovante de inscrição e de situação cadastral junto ao Cadastro Nacional de Pessoas 

Jurídicas – CNPJ;  
 

III - Cópia do estatuto social registrado em cartório, devendo prever expressamente que:  

a) seus objetivos são voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social, contemplando os objetivos previstos no art. 2º da Lei Federal nº 

8.742, de 1993, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 12.435, de 2011;  

 

b) em caso de dissolução da entidade e/ou do serviço, o respectivo patrimônio líquido 

seja transferido à outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 

da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 

mesmo da entidade ou oferta extinta;  

 

c) escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as 

Normas Brasileiras de Contabilidade; 
 

IV - Cópia de inscrição no Conselho Municipal de Saúde; 

V - Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, registrada em cartório; 

VI - Relação nominal atualizada dos dirigentes da OSC, 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) da Secretaria da Receita Federal 

do Brasil (RFB), de cada um deles;  

VII - Cópia da cédula de identidade e do comprovante de residência do responsável legal; 

VIII -  Comprovação de que a OSC funciona no endereço por ela declarado, por meio da 

apresentação dos seguintes documentos: a) declaração de comprovação de endereço da 

OSC, com timbre da organização e assinatura do representante legal (ANEXO VII); b) cópia 



                                         Prefeitura Municipal de Americana 

Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

 
 

16 
Chamada Pública nº 005/2022 
 

de conta de consumo (água ou energia elétrica) emitida em nome da OSC, referente ao 

endereço declarado, devendo ser apresentada, em caso de locação de imóvel, também, a 

cópia do respectivo contrato;  

IX - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal de débitos relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

Secretaria da Receita Federal do Brasil (certidão conjunta); 

X - Certidão de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

XI - Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Estadual; 

XII - Certidão negativa de débitos para com a Fazenda Municipal; 

XIII - Certidão de regularidade junto a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas); 

XIV - Declaração de gratuidade, com timbre da organização e assinatura do representante 

legal (ANEXO VIII); 

XV - Declaração de inalienabilidade, com timbre da organização e assinatura do 

representante legal (ANEXO IX); 
 

XVI - Declaração de transparência, com timbre da organização e assinatura do 

representante legal (ANEXO X); 

XVII - Declaração de adimplência ao regime jurídico definido pela Lei Federal nº 13.019, 

de 2014, com as alterações introduzidas na Lei Federal nº 13.204, de 2015, com timbre da 

organização e assinatura do representante legal (ANEXO XI);  

XVIII - Declaração de comprovação, compromisso e idoneidade, com timbre da organização 

e assinatura do representante legal (ANEXO XII); 

XIX - Declaração de regularidade das contas da OSC, com timbre da organização e assinatura 

do representante legal (ANEXO XIII); 

XX - Declaração de idoneidade dos dirigentes da OSC (ANEXO XIV); 

XXI -  Declaração de conta bancária exclusiva (ANEXO XV); 

XXII - Comprovação de existência, no quadro de funcionários, de profissionais que compõem 

o serviço, devendo ser apresentados:  

 

a) cópias das páginas de identificação, registro de trabalho pela OSC e página 

subsequente em branco das Carteiras de Trabalho e Previdência Social (CTPS);  

 

b) declaração de regularidade expedida pelos respectivos Conselhos de Classe;  

 

c) currículos dos profissionais integrantes da equipe (em caso de implantação do 

serviço socioassistencial, apresentar assim que houver contratação da equipe); 

XXIII - comprovação de capacidade técnica, operacional e experiência prévia de, no mínimo, 

1 (um) ano na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante, por meio da 

apresentação de 1 (um) dos documentos, a saber:  
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a) cópia de instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração 

pública, organismos internacionais, empresas ou outras desenvolvidas;  

b) relatórios de atividades com comprovações das ações desenvolvidas;  

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

OSC ou respeito dela;  

d) currículos de todos os integrantes da organização, sejam profissionais, dirigentes, 

conselheiros, associados, cooperados, 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;  

XXIV - Alvará de funcionamento ou licença sanitária do estabelecimento onde serão 

prestados os serviços, situado no Município de Americana (em caso de implantação do 

serviço, apresentar o documento assim que for expedido); 

XXV - Contrato(s) de locação, caso a OSC pretenda desenvolver o serviço em imóvel(is) 

alugado(s), devendo ser apresentado o documento assim que houver a locação do(s) 

imóvel(is); e 

XXVI - Comprovante de abertura de conta bancária específica para o recebimento dos 

recursos da parceria, de instituição financeira pública isenta de tarifa bancária – Caixa 

Econômica Federal ou Banco do Brasil. 

 

13.2.2 O plano de trabalho deverá observar o modelo constante do ANEXO VI deste edital 

bem como os requisitos estabelecidos no art. 22 da Lei Federal n° 13.019, de 2014, contendo 

o timbre da OSC e assinaturas do representante legal e dos responsáveis pela elaboração do 

documento. 

13.2.3 O plano de trabalho deverá manter consonância com a proposta aprovada. 

13.2.4 O plano de trabalho, a ser apresentado em conformidade com o ANEXO VI deste edital. 

13.2.5 Caso a execução do serviço for realizada em mais de um endereço, a OSC deverá 

especificar, no plano de trabalho, os recursos disponíveis em cada um dos locais. 

13.2.6 A OSC que utilizar espaço externo para desenvolver atividades específicas deverá 

informar, no plano de trabalho, o local que será destinado para as ações pertinentes, garantindo 

condições de habitabilidade, conforme normas da ABNT, e de acessibilidade para pessoas com 

deficiência e/ou mobilidade reduzida. 

13.2.7 A previsão de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos 

abrangidos pela parceria deverá observar o modelo constante do ANEXO VI deste edital, e 

deverá incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos 
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apresentados com os preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, 

tais como cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas 

ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público.  

13.2.8 Para a elaboração do plano de trabalho, as OSCs deverão obedecer às previsões 

pertinentes constantes nas normativas pertinentes ao objeto deste edital. 

13.2.9 Serão consideradas regulares as certidões positivas com efeitos de negativas, no caso 

das certidões previstas nos incisos X a XIV do item 13.2.1 deste edital. 

13.2.10 As declarações previstas nos incisos IX, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e XXII 

do item 12.2.1 deverão ser subscritas pelo representante legal da OSC e impressas em papel 

timbrado da respectiva entidade.  

 

13.3 Etapa 2 - Verificação do plano de trabalho e do cumprimento dos requisitos legais e 

ausência de impedimentos para celebração da parceria: esta etapa consiste no exame 

formal do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração da parceria e 

de que não incorre nos impedimentos e vedações legais, além da análise do plano de trabalho. 

13.3.1 Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações 

já apresentadas na proposta, observados os termos e condições constantes deste edital. 

13.3.2 Nos termos do § 1º do art. 28 da Lei Federal n° 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 da parceria, nos termos da proposta por ela apresentada. 

13.3.3 Caso a OSC convidada aceite celebrar a parceria, nos termos do item anterior e do 

disposto no § 2º do art. 28 da Lei Federal n° 13.019, de 2014, será ela convocada na forma da 

Etapa 1 da fase de celebração (item 12.2 deste edital), procedendo-se, em seguida, à verificação 

dos documentos na forma desta Etapa 2. Esse procedimento poderá ser repetido, 

sucessivamente, obedecida a ordem de classificação. 

 

13.4 Etapa 3 - Ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se 

necessário. 

13.4.1 Poderá ser solicitada a realização de ajustes no plano de trabalho, observados os termos 

e condições da proposta e deste edital, nos termos do § 3º do art. 27 do Decreto Municipal n° 

11.506, de 2016. 

13.4.2 O prazo para realização de ajustes no plano de trabalho será de 15 (quinze) dias, contado 

da data de recebimento da solicitação apresentada à OSC. 

13.4.3 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados (enumerados no 

item 12.2.1) ou quando as certidões para comprovação do disposto nos incisos X a XIV  do 

referido item estiverem com prazo de vigência expirado e novas certidões não estiverem 
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disponíveis eletronicamente, a OSC será notificada para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

regularizar a documentação, sob pena de não celebração de parceria. 

 

13.5 Etapa 4 - Parecer do órgão técnico e assinatura do termo de colaboração. 

13.5.1 A celebração e formalização da parceria deverá atender às providências estabelecidas 

no art. 35 da Lei Federal n° 13.019, de 2014. 

13.5.2 A aprovação do plano de trabalho não gera direito à celebração da parceria. 

13.5.3 No período entre a apresentação da documentação prevista na Etapa 1 da fase de 

celebração e a assinatura do termo de colaboração, 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 a celebração. 

13.5.4 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e em seu quadro de 

dirigentes, quando houver. 

13.6 Etapa 5 - Publicação do extrato do termo de colaboração no meio oficial de 

publicidade: o termo de colaboração produzirá efeitos jurídicos com a publicação do 

respectivo extrato no Diário Oficial do Município (art. 38 da Lei Federal n° 13.019, de 2014). 

 

14. CRONOGRAMA 
14.1 O processo do chamamento público seguirá as seguintes datas: 

ATIVIDADE DATAS/PERÍODOS 

1. Lançamento do edital 23/08/2022 

2. Apresentação dos envelopes De 23/08/2022 a 21/09/2022 

 

As demais atividades observarão a seguinte sequência: 

a) análise das propostas pela comissão de seleção; 

b) divulgação do resultado preliminar; 

c) prazo para interposição de recursos contra o resultado preliminar (5 dias); 

d) análise dos recursos pela comissão de seleção; 

e) homologação e divulgação do resultado final; 

f) convocação da OSC para apresentação do plano de trabalho e comprovação dos 

requisitos e ausência de impedimentos legais para celebração do termo de colaboração 

(prazo de 15 dias); 
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g) análise do plano de trabalho e verificação do cumprimento dos requisitos e ausência 

de impedimentos para celebração da parceria; 

h) ajustes no plano de trabalho e regularização de documentação, se necessário; 

i) parecer do órgão técnico e assinatura do termo de colaboração; 

j) publicação do extrato do termo de colaboração. 

 

15. DA EXECUÇÃO DA PARCERIA 

 

15.1  A liberação de recursos guardará consonância com as metas da parceria, obedecendo ao 

cronograma de desembolso constante do termo de referência do serviço, proporcionalmente 

dentro do período de vigência, a partir da celebração da parceria. 

15.2  Os recursos serão depositados em conta corrente específica, na forma estabelecida pelo 

art. 35 do Decreto Municipal nº 11.506 de 2016. 

15.3 A execução da parceria ocorrerá em conformidade com as exigências previstas: 

 

a) na Lei Federal nº 13.019, de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 

nº 13.204, de 2015; 

b) no Capítulo IV do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016, que trata da liberação e 

contabilização dos recursos, das compras, contratações e realização de despesas e 

pagamentos e das alterações na parceria; 

c) nas normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos três entes 

federados que regulamentam os serviços socioassistenciais; 

d) nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo; 

e) no previsto neste edital e seus anexos. 

 

16. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

 

16.1 Os recursos financeiros transferidos à OSC ficam vinculados ao plano de trabalho e não 

caracterizam receita própria da organização nem pagamento por prestação de serviços, devendo 

ser alocados nos seus registros contábeis conforme as normas brasileiras de contabilidade.  

16.2 A OSC deverá manter e movimentar os recursos em conta bancária específica da parceria, 

aberta em instituição financeira pública (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal), sendo 

uma conta bancária para cada termo a ser celebrado e para cada fonte de recurso. 
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16.3 A OSC deverá, conforme incisos XXII e XXVII do item 12.2.1 deste edital, apresentar 

declaração de conta bancária exclusiva e comprovante de abertura de conta bancária, nos quais 

ficará(ão) indicado(s) o(s) número(s) da(s) conta(s) bancária(s), agência(s) e nome(s) da(s) 

instituição(ões) financeira(s).  

 

17. DAS COMPRAS E CONTRATAÇÕES E DA REALIZAÇÃO DE DESPESAS E 

PAGAMENTOS: 

17.1 As compras e contratações de bens e serviços com recursos transferidos para a execução 

da parceria deverão observar o disposto nos arts. 38 a 44 do Decreto Municipal n° 11.506 de 

2016. 

17.2 Fica vedada a inclusão de despesas com construção, admitindo-se apenas pequenas 

despesas com manutenção e reparos nas instalações físicas da OSC, desde que necessárias à 

execução do objeto do termo de colaboração. 

17.3 As quantidades dos itens adquiridos com os recursos transferidos para a execução da 

parceria deverão ser coerentes com a meta atendida, uma vez que o recurso é destinado ao 

financiamento do plano de trabalho aprovado e não à cobertura geral das despesas da OSC, a 

qual, portanto, deverá ter condições próprias para sua manutenção. 

17.4 A equipe técnica da Secretaria de Saúde poderá visitar as OSCs para verificar se as 

aquisições realizadas com os recursos repassados estão de acordo com o plano de trabalho e 

cronograma de desembolso, observando-se os quesitos especificação e quantidade.  

 

18. DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 
 

18.1 O monitoramento e avaliação da parceria celebrada será realizado pela comissão de 

monitoramento e avaliação, constituída nos termos do Decreto Municipal n° xxxxx, que é a  

instância administrativa colegiada responsável pelo monitoramento do conjunto de parcerias, 

pela proposta de aprimoramento dos procedimentos, pela padronização de objetos, custos e 

indicadores e pela produção de entendimentos voltados à priorização do controle de resultados, 

sendo de sua competência a avaliação e a homologação dos relatórios técnicos de 

monitoramento e avaliação e a decisão sobre a prestação de contas. 

18.2 A Secretaria de Saúde designará os(as) gestores(as) das parcerias voluntárias para 

acompanhar e fiscalizar a execução da parceria, que deverá(ão) informar ao superior 

hierárquico a existência de fatos que comprometam a execução da parceria; acompanhar e 

monitorar a parceria em caráter preventivo e saneador, realizando os registros, inclusive em 

plataforma eletrônica, podendo utilizar ferramentas tecnológicas, visitas in loco, pesquisa de 

satisfação, dentre outros, para a verificação do controle de metas e resultados. 

18.3 O monitoramento e avaliação ocorrerão em conformidade com as exigências previstas: 



                                         Prefeitura Municipal de Americana 

Estado de São Paulo 

Secretaria de Administração 

Unidade de Suprimentos 

 
 

22 
Chamada Pública nº 005/2022 
 

a) na Lei Federal nº 13.019, de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal 

nº 13.204, de 2015; 

b) no Capítulo VI do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016 que trata da comissão de 

monitoramento e avaliação e das ações e procedimentos; 

c) nas normativas do Sistema Único de Saúde (SUS) dos três entes federados que 

regulamentam o serviço objeto deste edital. 

d) nas normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo;  

e) no previsto neste edital e seus anexos. 

 

18.4 Além das exigências previstas no item anterior, as OSCs deverão apresentar, à Secretaria 

de Saúde: 

a) até o dia 10 (dez) de cada mês, relatório circunstanciado, contendo as atividades 

desenvolvidas, número de atendidos no mês  e metas atingidas referentes à execução 

do serviço, conforme modelo a ser disponibilizado pela referida Secretaria; e 

b) até a data de 31 de janeiro de cada exercício, relatório anual de avaliação do plano 

de trabalho executado até 31 de dezembro do ano anterior, contendo os indicadores 

previstos, relativos aos recursos transferidos para a execução da parceria. 

 

19 DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

19.1 A prestação de contas tem o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá conter 

elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. 

19.2 A apresentação e análise das contas ocorrerão em conformidade com as exigências 

previstas na Lei Federal nº 13.019, de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal n° 

13.204, de 2015, no Capítulo VII do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016, e nas normativas 

do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 

 

20 DA TRANSPARÊNCIA E DIVULGAÇÃO 

 

20.1 A Prefeitura Municipal de Americana e a OSC deverão dar publicidade e promover a 

transparência das informações referentes à seleção e à execução das parcerias, em consonância 

com o Capítulo X do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016. 
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21 DA VIGÊNCIA 

 

21.1  A parceria a ser celebrada para a execução do serviço socioassistencial vigorará no 

período de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Termo de Colaboração, podendo ser 

prorrogada, nos limites estabelecidos pelo artigo 24 do Decreto Municipal nº 11.506, de 

2016.  

 

21.2 A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da OSC, devidamente 

formalizada e justificada, devendo ser endereçada à Secretaria de Saúde e protocolizada na 

Unidade de Serviços Gerais - Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado na 

Avenida Brasil, nº 85, térreo, Americana, observando-se o prazo previsto no art. 55 da Lei 

Federal n° 13.019, de 2014.  

 

22 DAS SANÇÕES 
 

22.1  Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho, com a Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, com as normativas do serviço socioassistencial, com o Decreto 

Municipal nº 11.506, de 2016, e/ou com o disposto neste edital e seus anexos, a Prefeitura 

Municipal poderá aplicar as sanções previstas no Capítulo VIII do Decreto Municipal nº 

11.506, de 2016. 

 

23 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 

23.1 O presente edital poderá ser impugnado no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 

publicação de seu extrato no Diário Oficial do Município, por meio de manifestação escrita 

endereçada à Secretaria de Saúde e protocolizada na Unidade de Serviços Gerais (Setor de 

Protocolo) da Prefeitura Municipal de Americana, no endereço localizado na Avenida Brasil, 

nº 85, térreo, Americana. 

23.2 A deliberação sobre eventuais impugnações caberá ao secretário de Saúde, no período de 

3 (três) dias úteis subsequentes ao término do prazo assinalado no item anterior.   

23.2.1 A decisão poderá ser precedida de manifestação técnica, a critério da autoridade 

julgadora.   

23.3 Será disponibilizado o endereço de correspondência eletrônica 

saude@americana.sp.gov.br  para encaminhamento de dúvidas, sendo que a divulgação das 

respostas será realizada como material de apoio disponível para consulta, no sítio eletrônico 

oficial. 

23.4 As impugnações e os pedidos de esclarecimentos, bem como as decisões e esclarecimentos 

prestados, serão juntados aos autos do processo administrativo referente ao edital de 

chamamento público, ficando disponíveis para consulta por qualquer interessado.   
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23.5 As impugnações e pedidos de esclarecimento não suspendem os prazos previstos no edital.   

23.6 Caso exista alteração no edital, por iniciativa oficial ou decorrentes de eventuais 

impugnações, a modificação será divulgada no sítio eletrônico da prefeitura municipal e no 

Diário Oficial do Município, reabrindo-se os prazos inicialmente estabelecidos quando a 

alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia.  

23.7 Não serão devolvidos documentos ou materiais encaminhados, cabendo às comissões de 

seleção e de monitoramento e avaliação o seu arquivamento. 

23.8 O presente edital poderá, a qualquer tempo, ser revogado, por motivos de interesse 

público, ou anulado, no todo ou em parte, por vício insanável, sem que o ato implique 

indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

23.9 Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes 

anexos:  
 

a) Anexo I: Termos de Referência s; 

b) Anexo II: Ofício de Encaminhamento a Proposta / Declarações; 

c) Anexo III: Proposta para Celebração da Parceria; 

d) Anexo IV: Declaração de Capacidade Técnica e Operacional; 

e) Anexo V: Declaração da Experiência Prévia na Realização do Objeto da Parceria ou de 

Natureza Semelhante; 

f) Anexo VI: Plano de Trabalho; 

g) Anexo VII: Declaração de Comprovação de Endereço; 

h) Anexo VIII: Declaração de Gratuidade; 

i) Anexo IX: Declaração de Inalienabilidade;  

j) Anexo X: Declaração de Transparência; 

k) Anexo XI: Declaração de Adimplência; 

l) Anexo XII: Declaração de Comprovação, Compromisso e Idoneidade; 

m) Anexo XIII: Declaração de Regularidade das Contas da Organização da Sociedade Civil; 

n) Anexo XIV: Declaração de Idoneidade dos Dirigentes da Organização da Sociedade Civil; 

o) Anexo XV: Declaração de Conta Bancária Exclusiva; e 

p) Anexo XVI: Minuta do Termo de Colaboração. 

23.10  Este edital, bem como seus anexos, serão disponibilizados no sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Americana.  

Prefeitura Municipal de Americana, Secretaria de Administração – Unidade de Suprimentos. 
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Americana, 27 de Setembro de 2022. 

 

Autorizo a publicação oficial 

 

______________________________ 

José Eduardo da Cruz Rodrigues Flores  

Secretário Adjunto de Administração  
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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

DISCIPLINA A SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ENTIDADES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 
PARA ATIVIDADE DE MANUTENÇÃO DE 01 (UM) SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO, 
COMPONENTES DA REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO DE AMERICANA, 
PARA USUÁRIOS COM HISTÓRICO DE INTERNAÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA, EGRESSOS 
DE HOSPITAIS PSIQUIÁTRICOS. 

 

 

Constitui objeto deste chamamento público - com ampla participação a fim de buscar propostas 

mais vantajosas para a Administração Pública - a seleção de projetos para realização de parceria 

com entidades privadas sem fins lucrativos, mediante Termo de Colaboração, referente à 

implantação, instalação, manutenção e gerenciamento de 01 um) Serviço de Residência 

Terapêutica Tipo II (SRT), sendo mista (tanto masculina quanto feminina) componente do 

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Prefeitura Municipal de Americana, para usuários 

com histórico de internação de longa permanência, egressos de hospitais psiquiátricos que 

prestam serviço ao SUS e de custódia da cidade de Americana, nos termos deste Edital e seus 

Anexos e em conformidade com as disposições da Lei nº 13019/2014 e o Decreto Municipal 

nª 11.506 de 24 de outubro de 2016 e as Portarias do Ministério da Cidadania nº 106/2000, nº 

3.088/2011(essa portaria inclui álcool e drogas), nº 3.090/2011, nº 857/12 e n° 

3.588/2017(relata álcool e drogas) do Ministério da Saúde. 

 

1. OBJETO  

Prestação de Serviço Residencial Terapêutico aos usuários c 

om histórico de internação de longa permanência, egressos de hospitais psiquiátricos.  

Quantidade de 
residências 

Vagas Descrição Tipo  

1 10 
Residência Terapêutica tipo II para 

execução de plano de trabalho conforme 
anexos do edital do chamamento público.  

II 
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2. OBJETIVOS GERAIS DO SRT  

2.1. A proposta da Residência Terapêutica implica na execução de dispositivos que permitam 

o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate da cidadania do sujeito, promovendo 

os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e social, retomada da vida cotidiana e a 

reconstrução das referências familiares.  

2.2. Os serviços deverão cumprir todas as normas preconizadas pelas Portarias Federais e 

demais normas inerentes;  

2.3. A OSC proponente deverá alugar 01(um) imóvel para adequação do serviço a ser 

implementado, com o pleno atendimento de todos os serviços pertinentes a prestação da 

assistência necessária, sem qualquer ônus para a Prefeitura tudo conforme determinado pelas 

normativas do Ministério da Saúde.  

2.4. O funcionamento adequado é indispensável à habilitação do serviço junto ao Ministério da 

Saúde, e o descumprimento pela Entidade selecionada na disponibilização desses requisitos, 

ensejará a aplicação de penalidades e rescisão do TERMO DE COLABORAÇÃO. 

 

3. UNIDADE FISCALIZADORA/AGENTE FISCALIZADOR 

A fiscalização local e do funcionamento do Serviço de Residência Terapêutica serão exercidos por 

técnicos indicados pela Secretaria Municipal da Saúde e Coordenação de Saúde Mental e a 

fiscalização documental da Diretoria de Planejamento e Orçamento.  

O monitoramento e avaliação, bem como o acompanhamento da parceria serão exercidos por 

comissão designada pela Secretaria de Saúde, através de Portaria.  

 

4. PROVISÕES: 

4.1 Serviço de Residência Terapêutica (SRT)  

Serviços de Residência Terapêutica são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher as 

pessoas com experiência do sofrimento psíquico egressas de internações psiquiátricas de longa 

permanência (dois anos ou mais ininterruptos) egressos de hospitais psiquiátricos que prestam serviço 

ao SUS e de custódia da cidade de Americana. 

A Portaria MS/GM nº 3.090 de 23 de dezembro de 2011 estabelece que os Serviços Residenciais 

Terapêuticas se constituam na modalidade tipo I e tipo II, definidos pelas necessidades específicas de 

cuidado do morador.  

São definidos como SRTs tipo II as moradias destinadas àquelas pessoas com transtorno mental e 

acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu comprometimento físico, que 

necessitam de cuidados permanentes específicos e deve acolher  

até 10 (dez) moradores.  

Estão previstas unicamente neste processo uma unidade da SRT tipo II. 
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O Serviço Residencial Terapêutico deverá:  

● Gerenciar a equipe de acompanhamento e apoio às residências terapêuticas;  

●  Estabelecer Projetos Terapêuticos Singulares tanto para o funcionamento da Residência como 

para cada um dos moradores visando à autonomia e reabilitação psicossocial;  

● Acompanhar os moradores em conjunto com os serviços de saúde de referência para o 

tratamento e construção do Projeto Terapêutico Singular; 

● Trabalhar por meio de equipes multiprofissionais de referência;  

●  A OSC deverá gerir e administrar 01(um) Serviço Residencial Terapêutico. 

 

5. CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

Os Serviços Residenciais Terapêuticos são casas localizadas no espaço urbano, as quais deverão possuir 

estruturalmente todos os requisitos de uma moradia em conformidade com as necessidades das pessoas 

nelas acolhidas. 

A lógica fundamental deste Serviço é ofertar um espaço de construção de autonomia para retomada da 

vida cotidiana e reinserção social. A formatação da moradia deve garantir o convívio social, a 

reabilitação psicossocial e o resgate da cidadania da pessoa, promovendo os laços afetivos, a reinserção 

no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares. Esse serviço deve possibilitar ao 

morador, sempre que possível, a construção da oportunidade de morar sozinho ou retornar ao convívio 

familiar. 

 

6. DOS OBJETIVOS GERAIS DO SERVIÇO 

A OSC deverá administrar a Residência Terapêutica conforme o art. 6º da Portaria nº 106 de 11 de 

Fevereiro de 2000, que define as características funcionais do Serviço Residencial Terapêutico em 

Saúde Mental, como segue: 

a) Garantir no mínimo, 03 refeições diárias, café da manhã, almoço e jantar, de acordo com a 

singularidade dos moradores; 

b) Garantir que esta moradia atue como unidade de suporte através do cuidado humanizado do 

Portador de Transtorno Mental, a promoção de sua autonomia possível e consequente ampliação da 

inserção social; 

c) Admitir no Serviço Residencial Terapêutico, moradores com os seguintes critérios  

● Pacientes egressos de hospital psiquiátrico;  

● Internamentos de longa permanência por 2 (dois anos ou mais ininterruptos); 

● Portador de Transtorno Mental com maior grau de dependência que necessitem de cuidados 

intensivos específicos; 

d) Atender as necessidades da vida diária dos moradores, tais como alimentação, higiene, vestuário, 

transporte, atividades ocupacionais, de lazer e outras; 

e) Proporcionar aos moradores, projetos terapêuticos baseados nos seguintes princípios e diretrizes:  
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● Centrado nas necessidades individuais dos moradores;  

● Reabilitação Psicossocial com apoio do CAPS II;  

● Autonomia para as atividades domésticas e pessoais;  

● Estímulo à convivência comunitária, através da participação em grupos de trabalho e 

alfabetização.  

f) Prover a equipe técnica compatível ao Serviço prestado seguindo os parâmetros apresentados na 

Portaria nº 857 de 22 de agosto de 2012.  

g) Prover e dar manutenção à moradia conforme preconiza o art. 6º da Portaria nº 106 de 11 de 

Fevereiro de 2000, que define as características físicas funcionais do Serviço Residencial Terapêutico 

em Saúde Mental, com os equipamentos necessários à acomodação dos pacientes.  

h) São deveres inerentes à OSC parceira a administração dos recursos financeiros do Serviço 

Residencial Terapêutico, bem como responsabilizar-se técnica e administrativamente pelo Serviço a 

ser prestado, respeitando a vinculação aos outros serviços especializados de referência. 

i) Vincular os moradores ao Programa de Saúde Mental da Secretaria de Saúde de Americana, o qual 

se responsabilizará pela assistência médica dos mesmos, respeitando o fluxo a ser estabelecido pela 

Secretaria de Saúde.  

j) Responsabilizar-se pelas obrigações patronais relativas aos seus empregados, ou acordos assumidos 

durante a vigência do presente termo. 

k) Acompanhamento às consultas de acordo com as necessidades dos pacientes e rotina de Projeto 

Terapêutico Individualizado, sendo obrigatória a assistência de rotina: 

l) Cumprir todas as especificações e/ou orientações do serviço ora contratado. 

m) Responsabilizar-se pelos custos e o gerenciamento de despesas de água, luz, telefone, internet, 

alimentação, mobiliário, equipamentos eletroeletrônicos, roupa de cama, mesa e banho; bem como 

equipe de cuidado, em conformidade ao preconizado pelas portarias 106/2000 e 3090/2011. 

 

7. - INDICADORES DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO: 

Indicador 1: Número de usuários inseridos nos Serviços Residenciais Terapêuticos discriminados por 

casa (censo);  

Indicador 2: Relatórios trimestrais sobre o acompanhamento do projeto terapêutico singular dos 

moradores das SRT’s;  

Indicador 3: Relatórios trimestrais da procedência de novos usuários inseridos;  

Indicador 4: Relatórios trimestrais de óbitos ou outros motivos de saída da moradia; Indicador 5: 

Relatórios trimestrais das internações por agravos não mentais (clínicos); Fonte: Coordenação local da 

unidade 
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8 - ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA – CASA DISPONIBILIZADA PELA CONTRATADA 

A moradia deverá: 

a) Manter vagas para 10 (dez) pessoas, com acessibilidade, adequada para o lazer, conforto, 

alimentação e convívio social; 

b) Estar localizada na área urbana, fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou especializadas; 

c) Possuir, no mínimo, 03 (três) dormitórios para acomodação máxima de 04 (quatro) pessoas em cada 

dormitório, devidamente equipados com cama, colchão, travesseiro e armários individualizados; sala 

de estar com mobiliário adequado (SMART TV, sofás, ar condicionado quente e frio etc) para o 

conforto e a boa comodidade dos usuários; copa e cozinha para a execução das atividades domésticas 

com equipamentos necessários: geladeira, fogão, armários, mesa e cadeiras suficientes para os 

moradores; banheiros com chuveiro e vaso sanitário com assento, área de serviço com máquina de lavar 

roupas e demais mobiliários que se fizerem necessários. Somente poderá ser instalada cama hospitalar 

nos casos de necessidades especiais. 

A OSC disponibilizará moradia (residência) que acomode até 10 moradores, conforme portaria GM/MS 

nº 3.090 de 23 dezembro de 2011, e que estejam em conformidade com as Portarias e normas do 

Ministério da Saúde e Normas ABNT. A equipe técnica de Saúde Mental da Secretaria Municipal da 

Saúde deverá acompanhar e auxiliará na escolha e/ou reformas, adaptações dos imóveis indicados; 

9. DAS CONDIÇÕES DE ACESSO: 

PÚBLICO ALVO: pessoas com transtorno mental, com acentuado nível de dependência, 

especialmente em função do seu comprometimento físico, que necessitam de cuidados permanentes 

específicos. 

FORMA DE ACESSO: Os encaminhamentos para o Serviço Residencial Terapêutico serão regulados 

pelo Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da Prefeitura Municipal de Americana. 

ABRANGÊNCIA: Municipal. 

PERÍODO DE FUNCIONAMENTO: Os serviços deverão ser prestados ininterruptamente sete dias 

da semana, de segunda-feira a domingo, inclusive feriados, 24 horas por dia, e ocorrerão dentro e fora 

dos limites físicos das moradias, em conformidade com o Projeto Terapêutico Singular dos moradores. 

10. DOS RECURSOS HUMANOS 

A Equipe contratada para execução do Serviço e custeada com recursos da parceria deverá 

dedicar toda sua jornada de trabalho exclusivamente à oferta do Serviço. 

Somente será permitido compartilhamento de equipe com prévia autorização do órgão gestor, 

após análise técnica quanto à pertinência e viabilidade na execução do objeto, com possível 

adequação no valor da parceria. 

É obrigatória a reposição do quadro de Recursos Humanos da oferta socioassistencial 

imediatamente após a vacância. 

O custeio de benefícios aos funcionários com recursos da parceria somente será aceito dentre 
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àqueles previstos como obrigatórios na legislação, sendo necessária a apresentação do acordo 

coletivo, quando houver, e dentro de limites visando os princípios da razoabilidade e da 

economicidade, com prioridade às despesas de custeio direto ao atendimento do público 

usuário, sendo permitido somente pela da apresentação de crédito realizado através de 

transferência bancária diretamente ao funcionário ou através de pagamento pela prestação de 

serviços à empresas na concessão de benefícios. 

 

10.1. Da equipe técnica mínima para o serviço residencial terapêutico 

Este tipo de SRT tipo II deve acolher no máximo 10 (dez) moradores, não podendo exceder este número. 

Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência 

(CAPS) que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial 

A equipe mínima do Serviço Residencial Terapêutico deverá estar em conformidade com a Portaria nº 

3.090 GM/MS de 23 de dezembro de 2011, e atualizações.  

 

  10.1.1. Perfil técnico e atribuições dos profissionais 

Cargo - Coordenador: Técnico de Nível Superior em enfermagem - Carga horária: 40 

horas semanais.  

Atribuições:  

a) Providenciar o Cartão Nacional de Saúde e outros documentos necessário para 

acessar as demais políticas públicas para todos os usuários, especialmente benefícios 

sociais em conjunto com os equipamentos de referência da Politica de Assistencia 

Social quais sejam CRAS e CREAS.  

b) Deverá criar mecanismos claros e eficazes de prestação de contas para monitorar e 

controlar a utilização dos recursos dos cartões de benefícios sociais dos moradores por 

terceiros (profissional responsável), visando a transparência das despesas como 

garantia de direitos dos usuários e apresentar mensalmente ao Órgão Gestor, planilha 

de gastos de cada morador.  

c) Observar na assistência de cada usuário o que for definido pela Equipe Técnica 

competente no respectivo Projeto Terapêutico Singular. 

d) Somente será utilizado o benefício dos moradores para compra de medicamentos 

quando se esgotarem as tentativas de adquirir a medicação via SUS; 

e) Responsabilizar-se pela preservação, conservação e manutenção dos equipamentos 

e móveis pertencentes ao patrimônio público que eventualmente sejam adquiridos, 

disponibilizados ou cedidos para a consecução do objeto desta contratação; 

f) Elaborar o Projeto Terapeutico Singular de cada morador em conjunto com o CAPS 

e Atenção Básica, e, quanto ás rotinas da casa, tudo será decidido consensualmente e 

em assembléia junto aos moradores da residência terapeutica, visando a autornomia e 
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reabilitação psicossocial; 

g) Acompanhar as necessidades de saúde dos moradores, contatando os serviços de 

saúde de referência em atendimento/  

h) Sempre que necessário, a equipe do Serviço de Residência Terapêutica deverá 

compartilhar os cuidados e ações em saúde com as equipes multiprofissionais de 

referência que deverão garantir o acesso de demandas de acordo com o princípio da 

equidade.  

i) Deverá implantar e gerir administrativamente 01(um) Serviço Residencial 

Terapeutico, contemplando pacientes do sexo masculino e feminino sob gestão e 

supervisão da Coordenação de Saúde Mental do Municipio.  

j) As necessidades de vida dos moradores como alimentação, higiene, insumos e todo 

o necessário para a manutenção da residência terapêutica ficarão sob responsabilidade 

da contratada, sob gestão técnica e supervisão da Coordenação da Saúde Mental do 

município. 

 

Cargo - Supervisor  - ATRIBUIÇÃO DO CAPS 

 Atribuições:  

a) Deverá ser profissional lotado no CAPS de referência, com nível universitário, 

escolhido pela coordenação de saúde mental da secretaria municipal de saúde 

(psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social, etc.), sendo o trabalho 

voltado para a reabilitação psicossocial de pacientes com transtornos mentais severos 

e persistentes, requerendo a visita clínica na construção dessas ações. 

b) Deverá ser um profissional de nível superior porque o foco do trabalho desses 

profissionais está na formação de uma rede de proteção social e na construção do 

cotidiano desses pacientes na comunidade, portanto, fora do ambiente hospitalar e da 

esfera do Serviço de Saúde Mental no qual o paciente se trata, ainda que o profissional 

trabalhe articulado ao mesmo. 

c) O Supervisor exerce uma função de supervisão e organização dos processos de 

trabalho dos cuidadores e não assumem papel de atendimento clínico dentro da casa, 

pois a casa não é o espaço terapêutico de tratamento. No entanto, detém uma olhar 

clínico, estando atento à dinâmica de cada morador e as suas relações na casa.  

d) Atua ainda como interlocutor do cuidado junto a diferentes atores: CAPS, médicos 

de diferentes especialidades, justiça, instituições sociais e financeiras, entre outras. 

e) Entende-se, portanto, o papel do Supervisor como responsável pela condução do 

trabalho cotidiano nas Residências Terapêuticas, seja nas diversas parcerias possíveis 

de serem estabelecidas dentro e fora de cada casa, seja na nterlocução com o território 

visando a possibilidade de aumento da autonomia e protagonismo dos moradores em 

relação à própria vida. 
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f) Portanto, não aplicam testes, não fazem psicoterapia, não prescrevem medicação, e 

nenhuma outra atividade para a qual os Serviços de Saúde Mental da rede municipal 

estejam equipados em seus quadros. Além disso, os Supervisores exercem uma função 

de supervisão e organização do processo de trabalho dos Cuidadores. 

g) Deverão elaborar relatórios individuais das atividades realizadas, que deverão ser 

entregues juntamente com a fatura mensal referente aos serviços prestados, bem como 

estabelecer mecanismos formais de controle de recursos oriundos dos benefícios dos 

moradores. 

 

 Cargo - Cuidador - Técnico de Nível Médio - Carga horária: 40 horas 

Atribuições: 

O Cuidador deverá ser um profissional da Instituição contratada, fundamental no 

projeto. Ele passa a operar em uma residência e isso causa impactos importantes. Os 

profissionais que cuidam de moradores do SRT deverão saber dosar sempre o quanto 

de cuidado deverá ser oferecido para auxiliar na aquisição de autonomia pelo usuário, 

numa negociação constante. 

Este novo lugar de trabalho também vai requerer dos profissionais a realização de 

atividades que vão muito além de sua formação inicial, tais como: auxiliar em tarefas 

domésticas, ajudar no pagamento de contas, na administração do próprio dinheiro etc., 

requerendo dos trabalhadores o desenvolvimento de novas formas de cuidar. 

Os cuidadores são pessoas preferencialmente oriundas da comunidade local com 

experiência em trabalhos comunitários e/ou em acompanhamento domiciliar de 

pessoas em situação de vulnerabilidade (por idade avançada, por algum tipo de 

limitação causada por transtorno físico e/ou mental ou outras situações que demandem 

o cuidado de um terceiro, entre outras). 

Assim, o cuidador assume importância vital, pois é responsável pela montagem de um 

acompanhamento diário da vida dos pacientes. Com efeito, procura-se agregar entre os 

cuidadores tanto o perfil que possa operar mais no território, na gestão dos casos junto 

aos acompanhantes terapêuticos, quanto o perfil mais adequado à junção doméstica, de 

organização e gestão da casa, do cotidiano, de exploração dos recursos locais junto aos 

moradores, ainda que possam compartilhar ações em comum. O cuidador, portanto, 

assume o cuidado cotidiano neste dispositivo de moradia, tendo seu olhar direcionado 

para a inclusão na vida comunitária, estando presente em ações diversas, conforme a 

demanda de cada casa e de cada morador. 

A ênfase, nesta perspectiva de cuidado, é fazer junto com os moradores e não por eles, 

de forma tutelar. Ou seja, auxiliar naquilo que for necessário, de acordo com a 

singularidade de cada situação. 

 

Cargo - Técnico De Enfermagem: Profissional de Médio Técnico Carga horária: 40 horas 

semanais  
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 Atribuições:  

a) Deverá estar presente na moradia durante o período diurno. 

b) Prestar assistência específica de enfermagem, excetuadas as privativas do 

Enfermeiro, sob a supervisão do enfermeiro do CAPS; 

c) Prestar cuidados aos moradores das RTs, sob orientação e supervisão do 

SUPERVISOR das RTs; 

d) Orientar, quando necessário, os moradores de forma preventiva sobre as doenças 

transmissíveis e as formas de controle; 

e) Colaborar na busca, organização, manutenção, controle, uso de medicamentos nas 

RTs, objetivando o envolvimento de cada um dos moradores com o cuidado de si,e, 

portanto, de sua própria tomada de medicação, de acordo com suas possibilidades e 

limitações; 

f) Auxiliar no preparo dos moradores para exames, consultas ou coleta de 

material,orientando-os sobre as condições necessárias à realização dos mesmos e 

investindo em seu protagonismo diante dos processos de auto- cuidado; 

g) Assessorar a equipe e os moradores nas questões relativas à higiene; 

h) Amparar os cuidadores na verificação dos sinais vitais e condições gerais daqueles 

moradores em que houver prescrição médica ou de enfermagem indicando a conduta; 

i) Participar da reunião da equipe de seguimento conforme orientação da coordenação 

do programa; 

j) Acompanhar os moradores em consultas diversas e outras ações territoriais que se 

fizerem necessárias, segundo as orientações do coordenador e/ou acompanhantes 

terapêuticas; 

k) Apoiar os cuidadores ao bom funcionamento e a dinâmica constante da casa; 

l) Contribuir ativamente para a integração da equipe de saúde; 

m) Participar de capacitações e outros processos de educação continuada e/ou 

aprimoramento, conforme possibilidade de disponibilização da carga horária acordada 

e concedida pelo coordenador do segmento. 

 

 10.1.2. Monitoramento e Avaliação 

A OSC deverá atualizar mensalmente o Projeto Terapêutico Singular dos moradores, a ser remetido nos 

e-mails posteriormente indicados, e demais instrumentais de monitoramento a ser indicados pela 

Secretaria de Saúde, os quais deverão ser entregue juntamente com a prestação de contas mensal, nos 

prazos estabelecidos. 

A OSC deverá anexar o cardápio das refeições ofertadas aos(às) usuários(as) ao Relatório mensal,para 
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entrega juntamente com o relatório e a prestação de contas. Será de responsabilidade da OSC e também 

prezar por servir produtos saudáveis e de qualidade para o público atendido. 

O Serviço estará sujeito à supervisão do CAPS e da equipe do Órgão Gestor, devendo manter 

prontuários individuais por usuário(a)/família atendida assim como Projeto Terapêutico Singular. 

Ao término da parceria, os prontuários dos(as) usuários(as)/famílias atendidas pelo Serviço, deverão 

ser entregues, sob protocolo de recebimento, ao CAPS ou ao Órgão Gestor. 

 

11. DOS VALORES E LIMITES PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO 

O recurso de incentivo à implantação e instalação dos Serviço de Residência Terapêutica que serão 

repassados pela Prefeitura Municipal de Americana à contratada, em parcela única, no valor de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais), os quais deverão obrigatoriamente ser utilizados para aquisição de materiais 

de consumo (ex.: utensílios domésticos, cama, mesa e banho etc) equipamentos e mobiliários. (ex.: 

eletrodomésticos, estofados, eletroeletrônico etc). 

O valor será repassado à vencedora até 10 (dez) dias após a assinatura do contrato 30 dias após a data 

de recebimento do valor. 

Os valores referentes aos serviços de manutenção e gerenciamento serão repassados na forma 

GLOBAL, mensalmente. 

Os valores de manutenção e gerenciamento para a execução completa do objeto referente à Residência 

Terapêutica será mensalmente de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais). 

É vedado utilizar recursos em finalidade diversa da estabelecida no instrumento.  

Benefícios Sociais: a casa poderá utilizar 70% do benefício dos pacientes, sendo que 30% 

deverá ser armazenado em conta para uso próprio do usuário. 
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ANEXO II 

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA / DECLARAÇÕES 

 
TIMBRE DA OSC 

 

 

OFÍCIO Nº______/______ 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de _____. 

 

 

 

 

À COMISSÃO DE SELEÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) 

 

 

Assunto: Encaminhamento do envelope referente ao serviço socioassistencial de 

_____________________________________, constante do Chamamento Público n° 

005/2022. 
 

 

 

_______________________________ (nome da organização da sociedade civil), 

inscrita no CNPJ sob n° __________________, por seu __________________, Sr(a). 

____________________________________ (nome completo do(a) representante legal da 

organização da sociedade civil), em atendimento ao edital de chamamento público n° 

005/2022, vem apresentar proposta, declaração de capacidade técnica e operacional e 

declaração de experiência prévia, para a celebração de parceria, em regime de mútua 

cooperação, para execução do serviço _______________________________, durante o 

período de vigência estabelecido no edital, mediante transferência de recursos financeiros 

oriundos do Fundo Municipal de Saúde, conforme abaixo relacionado: 

 

< Nome do serviço  >; 

 

< Número de vagas que pretende recorrer > 

 

Respeitosamente, 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO III 

PROPOSTA PARA CELEBRAÇÃO DA PARCERIA 

 

TIMBRE DA OSC 

 

 INSTITUIÇÃO 

Nome da Instituição: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

Telefone: 

Fax: 

Endereço Eletrônico: (E-mail): 

Nome do Presidente: 

CPF: 

C.I/Órgão Expedidor: 
 

1.1 - HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

Data da Fundação: 

Sede: Própria ( ) Alugada ( ) Disponibilizada ( ) 

Objetivo Estatutário da Instituição: 

Data da Eleição da Atual Diretoria: 

Tempo de Mandato: 
 

1.2 - INFRA-ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO 
 

Possui carro: Sim (  ) Não (  ) Quantidade: 

Próprio ( ) Alugado (  ) Cedido ( ) 

Possui Bens Imóveis: Sim (  )  Não (  ) 

Descrição: 
 

Adquiridos com: 

Rec. Próprios ( ) Re. Convênios ( ) Doação ( ) 

 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 

 

Entende-se que a Proposta Técnica é a demonstração do conjunto dos elementos 

necessários e suficientes, com nível de precisão adequada para caracterizar o perfil da 

unidade e o trabalho técnico gerencial definido no objeto da seleção, com base nas 
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indicações e estudos preliminares dos informes básicos conforme Anexo II deste 

edital. 

O proponente deverá demonstrar a viabilidade técnica e a estimativa das despesas 

referentes à execução das atividades propostas, com definição de métodos e prazos de 

execução. 

O Projeto apresentado deverá conter a descrição sucinta e clara da Proposta, 

evidenciando a abrangência geográfica a ser atendida, bem como os resultados a serem 

obtidos. 

Este anexo destina-se a orientar os concorrentes para elaboração do Projeto a ser 

apresentado, devendo conter invariavelmente todos os seus itens indicados neste 

roteiro. 

 

1. TÍTULO 
 

PROPOSTA TÉCNICA PARA ORGANIZAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO E 

GERENCIAMENTO DO SERVIÇO. 

 

1.1 - PROPOSTA DE MODELO GERENCIAL 

 

Este item deverá caracterizar o modelo gerencial serviço, descrevendo: 

 

2. ÁREA DE ATIVIDADE 
 

Os entes interessados exporão entre outros aspectos organizativos, no mínimo, os 

seguintes: 

 

2.1 - Horários e frequência semanal do desenvolvimento das ações e atividades, bem 

como do uso de espaços internos e externos ao mesmo; 

 

2.2 - Horários de funcionamento, distinguindo entre atividade programada e plantões 

para demandas espontâneas e situações imprevistas. 
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3. ÁREA DE QUALIDADE 
 

3.1 QUALIDADE OBJETIVA: Aquela que está orientada a obter e garantir a melhor 

assistência possível, dado o nível de recursos e tecnologia necessários à atenção psicossocial 

das pessoas atendidas, em conformidade com as portarias vigentes. O ente interessado 

estabelecerá em sua oferta, entre outras: 

3.1  

• O número de profissionais, bem como suas atribuições no serviço a ser implantado 

e/ou ofertado; 

• Organização específica de armazenamento e dispensação de medicamentos; 

Profissionais; Organização horária; Previsão para implantação do sistema de controle; 

Fluxos para acesso a medicações de alto custo, utilização de prescrição eletrônica, bem 

como de ações voltadas para a ampliação da autonomia das pessoas em tratamento, 

com relação ao uso da medicação prescrita; 

 

• Organização específica do arquivo de prontuários modelos de fichas, sistema de 

arquivamento e controle, protocolos; 

 

• Descrição de funcionamento do sistema de informações e metodologia de trabalho; 

 

• Monitoramento de indicadores de qualidade, e econômico-financeiros: indicadores 

selecionados, sistemáticas de aplicação de ações corretivas; 

 

• Regulamento e manual de normas e rotinas de limpeza e alimentação; 

 

• Outras iniciativas e programas de qualidade que o ente interessado já tenha em 

desenvolvimento ou pense iniciar sua implantação. Neste caso deve apresentar um 

plano de organização específico com definição de alcance, metodologia; cronograma 

de implantação; orçamento previsto; etc. 
 

3.2 QUALIDADE SUBJETIVA: 

 

Aquela que está relacionada com a percepção que as pessoas em atendimento e seus 

familiares obtêm das atividades desenvolvidas. O ente interessado em sua oferta 

explicará, entre outras, as seguintes questões: 

 

3.2.1 Como irá estruturar a informação às pessoas em atendimento e seus familiares 
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acerca do processo de atenção, tanto em aspectos prévios, e, especialmente, a 

informação durante o processo de atenção (lugares onde se efetuará a informação; 

horários e frequência da informação); 

 

3.2.2 Como irá favorecer a participação do usuário e sua família no processo de gestão 

da unidade: estratégias, frequência, sistemática das ações; 

 

3.2.3 Como irá favorecer a participação dos trabalhadores no processo de gestão da 

unidade: estratégias, frequência, sistemática das ações; 

 

3.2.4 Como irá favorecer o controle social na unidade; 

 

3.2.5 Como irá organizar o serviço de alimentação: número e horários de refeições, 

organização do pessoal, etc.; 

 

4.QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

 

4.1. Certificar experiência anterior, mediante comprovação através de Declaração 

legalmente reconhecida (Declaração de contratantes anteriores); 

 

4.2. ESTRUTURA DE GESTÃO: 
 

• Descrição do modo como pretende organizar a gestão da unidade de forma 

participativa e democrática. 

 

4.3. ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS: 
 

• Descrição da organização do trabalho em diferentes frentes: terapêutica, limpeza, 

administração, alimentação, manutenção e segurança; 

 

• Expressar estrutura de chefia da organização, número de pessoas contratadas, assim 

como o tipo de vínculo; 
 

• Horários de atividades, médicas e multiprofissionais; 
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• Descrição de como o proponente irá estabelecer a articulação com outros pontos de 

atenção da rede de atenção psicossocial; 
 

• Descrição da organização dos espaços de alimentação, lazer e convívio; 
 

• Descrição do trabalho a ser desenvolvido junto às famílias. 

 

4.4. NA ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, FINANCEIROS 

E GERAIS, O ENTE INTERESSADO DEVERÁ APRESENTAR, ENTRE 

OUTRAS, AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 
 

• Descrição de funcionamento da unidade de informação, bem como horários de 

trabalho; estrutura; membros e vínculo com a unidade; 

• Descrição de funcionamento da manutenção predial, descrição de funcionamento da 

manutenção de equipamentos e orçamentos dedicados aos mesmos; 

• Descrição das atividades de limpeza, higiene, alimentação e segurança. 

• Volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de despesa. 

 

4.5. Na organização dos RECURSOS HUMANOS, o ente interessado deverá apresentar o 

quantitativo estimado, apontando, por categoria, a quantidade de profissionais, a carga 

horária de trabalho e o salário total (em moeda corrente), por perfil de profissional, 

sem a incidência dos encargos patronais. Neste tópico, solicita-se um quadro resumo 

do perfil de todos os profissionais que irão trabalhar no serviço e com a expressão da 

carga horária semanal distribuída pelos dias da semana e com o enunciado do horário 

de trabalho. Prazos propostos para implantação e para pleno funcionamento de cada 

serviço proposto (CRONOGRAMA). 
 

 

MATRIZ DE AVALIAÇÃO PARA JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 

 

 

1 - ITEM ATIVIDADE - NO CONJUNTO DA PROPOSTA CORRESPONDE 

A 25 PONTOS POSITIVOS: 
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Avalia a adequação técnica da proposta de organização dos serviços e execução das 

atividades assistenciais à capacidade operacional e aos objetivos dos serviços. 

Demonstra potencialidade e coerência, quando apresenta sistematização capaz de 

produzir os resultados esperados dentro do cronograma previsto. 

 

 

1. Atividade: avalia as ações propostas para a organização 

dos serviços e atividades 
Pontuação (25 

pontos) 

Por item Total 

Organização dos 

ambientes, ações e fluxos 

Organização dos ambientes e 

ações a serem desenvolvidas 

5 pontos 10 pontos 

Fluxos para registros e 

documentos de usuários e 

administrativos 

3 pontos 

Fluxo para roupas de cama, 

mesa e banho 

1 ponto 

Fluxo para alimentação 1 ponto 

Gestão do serviço Logística de suprimentos 1 ponto 6 pontos 

Política de recursos 

humanos 

3 pontos 

Proposta de estratégias de 

gestão participativa 

2 pontos 

ASF Apresentar rotinas 

administrativas para 

informação de procedimentos 

3 pontos 9 pontos 

Apresentar rotinas para 

administração financeira 

2 pontos 

Apresentar rotinas 

administrativas para a gerência 

de almoxarifado e patrimônio 

1 ponto 

Apresentar proposta de 

processos formativos e de 

educação permanente 

3 pontos 

Obs: Total de pontos para o item relacionado com atividade total possível = 25 pontos 
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2 – ITEM QUALIDADE 

 

No conjunto da proposta corresponde a 13 pontos positivos. 

 

Expressa e promove meios para a obtenção de nível ótimo de desempenho dos serviços 

para a eficácia das ações e a horizontalizarão e longitudinalidade do cuidado a 

usuários, suas famílias e comunidade, favorecendo seu protagonismo visando a 

produção de autonomia e emancipação. 

 

Identifica ações voltadas para a qualidade objetiva (13 pontos) a partir dos objetivos 

dos serviços; e ações voltadas à qualidade subjetiva (12 pontos) relacionadas com a 

horizontalizarão das relações no serviço, com o fomento ao protagonismo de usuários, 

suas famílias, equipes técnicas, e participação dos movimentos e controle social. 

Considerando a garantia, proteção e promoção dos direitos humanos e os objetivos do 

serviço. 

 

 

2. Qualidade objetiva: avalia medidas de efetividade das ações, 

de acordo com os objetivos dos serviços 

Pontuação (13 pontos) 

Equipe multiprofissional Organização das equipes e 

atribuições no serviço a ser 

implantado e/ou ofertado 

3 pontos 

Acesso de uso de 

medicações  

 

Controle; fluxos para acesso a 

medicações utilizada pelos 

egressos.  

2 pontos 

Arquivos e informações Organização específica do 

arquivo de prontuários; 

modelos de fichas, sistema de 

arquivamento e controle, 

protocolos. 

2 pontos 
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Sustentabilidade Monitoramento de indicadores 

econômico-financeiros: 

indicadores selecionados, 

sistemáticas de aplicação de 

ações corretivas. 

2 pontos 

Alimentação e limpeza Regulamento de normas e 

rotinas de limpeza e 

alimentação 

2 pontos 

Outros Outras iniciativas e programas 

de qualidade que o ente 

interessado já tenha em 

desenvolvimento ou pense 

iniciar implantação 

2 pontos 

Obs: Total de pontos para o item relacionado com a qualidade objetiva total possível = 

13 pontos 

3 - ITEM TÉCNICA 

 

No conjunto da proposta corresponde a 50 pontos positivos. 

 

Identifica capacidade gerencial demonstrada por experiências anteriores bem-

sucedidas (3 pontos), estrutura diretiva (3 pontos), habilidade na execução das 

atividades, por meio da organização dos serviços a serem prestados (14 pontos), 

coerência com os objetivos do serviço (6 pontos), meio de suporte para a efetivação 

das atividades finalísticas assistenciais (5 pontos), na busca de desenvolvimento 

tecnológico e cientifico (4 pontos) para a saúde mental e coletiva. Observa os meios 

sugeridos, custos, cronogramas e resultados (6 pontos). 

 

Observar o detalhamento dos indicadores de avaliação com as respectivas pontuações 

nas folhas a seguir: 

 

 

3. Qualificação Técnica: avalia a capacidade gerencial da 

proponente para conduzir as ações assistenciais com bom nível 

de desempenho, nas áreas que se propõe assistir. 

Pontuação (50 pontos) 

Por item Total 

Experiência Em administração de serviços 

em saúde mental. 

6 pontos 12 pontos 
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Em implantação de serviços 

residenciais terapêuticos ou 

unidade de acolhimento 

regularmente habilitadas junto 

ao Ministério da Saúde 

3  pontos 

Em administração de serviços 

de saúde 

3 pontos 

Estrutura de gestão Apresentação das competências 

de cada membro do corpo 

diretivo 

1 ponto 3 pontos 

Titulação de especialistas em 

saúde mental ou saúde 

coletiva dos membros do 

corpo diretivo e coordenações 

(máximo de 0,50 pontos para 

cada membro). 

2 pontos 

Organização das ações 

e serviços 

multiprofissionais 

Apresentação de proposta de 

quadro de pessoal por área de 

atenção compatível com as 

atividades propostas no plano 

de trabalho, constando forma 

de vínculo, horário, salário. 

2 pontos 20 pontos 

Protocolos assistenciais e 

rotinas operacionais  

1 ponto 

Protocolos de enfermagem 

(quando houver) 

1 ponto 

Descrição das ações da equipe 

multiprofissional, 

contemplando expectativas em 

relação ao núcleo profissional- 

CAPS- e ao campo de atuação. 

4 pontos 

Apresentação de cronograma 

de reuniões de equipe, 

incluindo reuniões gerais e de 

referência por serviço. 

3 pontos 
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Normas para realização dos 

procedimentos de aquisição, 

recebimento e guarda de 

materiais. 

3 ponto 

Descrição das estratégias de 

articulação com demais 

serviços da raps 

4 pontos 

Apresentação de critérios para a 

contratação de terceiros para os 

serviços de limpeza, recepção, 

manutenção, alimentação e 

vigilância. 

2 ponto 

Ciência e tecnologia Histórico de convênio de 

cooperação técnica com 

entidades de ensino para 

desenvolvimento de estágios 

curriculares, treinamentos e 

residências. 

3 pontos 7  pontos 

Parcerias com instituições para 

desenvolvimento de projetos de 

pesquisa na área da saúde 

mental e/ou saúde coletiva. 

3 pontos 

Apresentação de projeto em 

educação permanente e 

preceptoria 

1  ponto 

Política de recursos 

humanos 

 

Proposta para estabelecimento 

de normas para seleção de 

pessoal com acompanhamento 

da gestão pública, contrato de 

trabalho e avaliação de 

desempenho. 

3 pontos 6 pontos 

Registro e controle de pessoal 

e modelo para escalas de 

trabalho 

3 pontos 
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Metodologia de projetos Apresentou a proposta de 

trabalho seguindo o roteiro do 

edital, com adequado 

planejamento, visão de futuro, 

visão de futuro, oportunos 

cronogramas de execução, 

custos estimados e resultados 

factíveis. 

1 ponto 2 pontos 

Nos projetos táticos e 

operacionais, observou a 

definição dos objetivos a 

alcançar e definiu as estratégias 

de implantação. 

1 ponto 

Obs: Total de pontos para o item relacionado com a qualificação técnica total possível 

= 50 pontos 

 

1 - Serão desclassificadas as propostas técnicas que: 
 

1.1 - Não atingirem uma pontuação total mínima de 30 (trinta) pontos e que não 

alcançarem 30% do total possível em cada um dos critérios: 

 

a) atividade; 
b) qualidade e 

c) qualificação técnica. 
 

1.2 - Não atenderem às exigências deste edital; 
 

1.3 - Que contiverem uma estimativa de despesas para custeio e para metas 

previstas, com valores manifestamente inexequíveis 
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ANEXO IV 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

TIMBRE DA OSC 

DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________________, e RG nº _______________________, residente e domiciliado na 

__________________________________, n° _________, Bairro _____________, na Cidade de 

_____________/_____, representante legal da organização da sociedade civil denominada  

______________________________, com sede na ___________________________, nº ___________, 

Bairro ___________, na Cidade de ________________/____, inscrito no CNPJ sob nº ________________, 

DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, nos termos da alínea “c” do inciso V do artigo 33 da 

Lei Federal n° 13.019, de 2014,  com a redação conferida pela Lei Federal nº 13.204, de 2015, que a 

organização da sociedade civil possui instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para 

execução do termo de colaboração, em especial, as seguintes: 

➢ 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 OSC adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. A presente observação deverá 

ser suprimida da versão final da declaração. A declaração deverá ser melhor detalhada no quadro abaixo.  

1. RECURSOS HUMANOS 

<informar> 

2. INSTALAÇÕES FÍSICAS 

<informar> 

3. EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 

<informar> 

__________________(SP), _____ de ___________________de ______. 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO V 

 

DECLARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 

PARCERIA OU DE NATUREZA SEMELHANTE 

 

TIMBRE DA OSC 

 

DECLARAÇÃO DA EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA REALIZAÇÃO DO OBJETO DA 
PARCERIA OU DE NATUREZA SEMELHANTE 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________________, e RG nº _______________________, residente e domiciliado na Rua 

______________________, n° _____, na Cidade de ______________, Estado de  

___________________________, representante legal da organização da sociedade civil denominada  

______________________________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, que a 

organização da sociedade civil (OSC) possui o seguinte histórico e experiência prévia na realização 

do objeto da parceria ou de natureza semelhante: 

 

  

<informar história da OSC> 

 

<informar experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza semelhante, mencionando as 

atividades ou projetos desenvolvidos, financiador(es), sua duração, local ou abrangência, beneficiários, 

resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes> 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de ______. 

 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO VI: 

PLANO DE TRABALHO 

 

PLANO DE 

TRABALHO 

1 – DADOS GERAIS DA PROPONENTE 

Nome: 

CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: CEP: 

Telefones: E-MAIL da Instituição: 

Cidade: UF: 

2 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL LEGAL DO PROPONENTE 

Nome: 

Nº do CPF: Nº d o RG/Órgão Expedidor: 

Cargo: 

Endereço: CEP: 

Bairro: 

Telefones: E-mail: 

Cidade em que reside: UF: 

3 – IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO 

Nome: 

Área de Formação: Nº do Registro no Conselho 

Profissional: 

Endereço: CEP: 

Bairro: 

Telefone do Técnico: E-mail do Técnico: 

Cidade em que reside: UF: 

4 – OUTROS PARTÍCIPES (Indicar se existem outros parceiros para execução deste projeto. Se houver, incluir os 

dados de identificação). 

Nome: 
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CGC/CPF:  

Endereço: CEP: 

5 – DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

1. Descrever a evolução do trabalho da instituição a partir da sua fundação: 
2. Breve Histórico da Organização da Sociedade Civil (Sugere informar a data de criação, 

diretrizes da OSC, capacidade de atendimento, número de associados, principais trabalhos 

realizados, bem como os recursos humanos e qualificação técnica dos profissionais permanente); 
3. Informar quais projetos, programas ou campanhas a instituição participou, os objetivos e 

resultados alcançados, período em que ocorreram, as fontes financiadoras e os valores investidos, 

bem como as parcerias estabelecidas com outras organizações; 

 

4. Descrever de forma sucinta as parcerias existentes, origem das fontes de recursos e sua 

destinação. 
5. Sistematizar as informações pertinentes aos projetos aprovados em convênios anteriores 

objetivando a consolidação dos indicadores de avaliação dos investimentos realizados pelo 

Governo do Estado através dos Órgãos convenentes. 
6. Elencar quais os bens que a entidade disponibiliza (sede própria, carro, equipamentos, 

máquinas, terrenos). 

6 – SÍNTESE DA PROPOSTA 

6.1 – Área a que concorre: 

 Área 1 – < descrever a área de atuação> 

  

  

6.2 – Título da Proposta: 

6.3 – Identificação do Objeto (Breve descrição, clara e objetiva, da situação problema que se 

deseja melhorar/minimizar, quais serão as ações para financiamento com os recursos solicitados 

e os resultados esperados): 

6.4 – Objetivo Geral da Proposta (relacionando com a situação problema que se deseja 

enfrentar com a execução do objeto): 

6.5 – Objetivos Específicos da Proposta (Devem apresentar de forma detalhada o objetivo 

geral, relacionando com os resultados a serem atingidos): 

6.6 – Justificativa da Proposta (Deve expor os argumentos e as considerações sobre as 

necessidades que justificam a realização das ações/atividades propostas, indicando como irá 

contribuir para a mudança da situação problema apresentada. É a justificativa que fundamenta 

a proposta): 

6.7 – Abrangência da proposta: 

6.8 – Público Beneficiário (Direto e Indireto): 
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6.8.1 – Perfil do Público Beneficiário Direto (indicar faixa etária, renda, escolaridade, 

condições de moradia) 

6.9 – Meta de Atendimento: 

6.10 – Período Referência para Execução do Objeto: 

Início: / / Término: / / . 

6.11 – Metodologia e Abordagem da Proposta (Deve descrever como serão realizadas as 

ações/atividades, incluindo as estratégias e os procedimentos detalhados para a sua execução. 

É a maneira pela qual os objetivos serão alcançados): 

7 – CAPACIDADE INSTALADA 

7.1 – Equipe de Profissionais Permanente da OSC (Informar a composição da equipe de 

profissionais que atuarão na execução da proposta). 

Nome Formação Função na 

Entidade 

Carga 

Horária 

Semanal 

de 

Trabalho 

    

    

7.2 – Estrutura Física: ( ) Própria (  ) Cedida (  ) Alugada (  ) Outros ( ) 

7.3 – Instalações físicas (informar o número de cômodos existentes na instituição e quais são 

as principais atividades realizadas em cada espaço): 

 

Cômodos Quantidade Tipo de atividades desenvolvidas 

no espaço 

   

   

7.4 – Equipamentos Disponíveis (informar os tipos e a quantidade de equipamentos existentes na 

instituição que poderão ser utilizados durante a execução do objeto) 

Tipo de Equipamento Quantidade 

  

  

8 – MONITORAMENTO, AVALIAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA PROPOSTA 
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8.1 – Quais Técnicas de Monitoramento e Avaliação serão aplicadas durante a execução do objeto 

(Indicar quais são as técnicas, quando serão aplicadas, e quais os objetivos da aplicação e quais os 

possíveis encaminhamentos que serão adotados com base nas informações obtidas durante o 

monitoramento e avaliação): 

8.2 – Sustentabilidade da Proposta (Indicar se as ações/atividades terão continuidade após o término 

da vigência deste Termo ou quais estratégias serão utilizadas para garantir a continuidade das 

ações/atividades): 

 

 

9 – CRONOGRAMA FÍSICO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

Metas 

(Inserir 
quantas 

Etapa 

(inserir, para cada 

Meta, a 

quantidade de

 Eta

pas 

necessárias       

para 

alcançar 

os resultados) 

 

Especificação 

Indicador Físico Duração 

    

Metas forem (Detalhar como 
as 

    

necessárias 
para 

alcançar os 

resultados) 

atividades 

serão 

realizadas) 

Unidade QTD Inicio Termi

no 

       

 

10 – DETALHAMENTOS DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

NATUREZA DA DESPESA 

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO TOTAL 

(R$) 

 Pessoal  

 Material de Consumo  
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 Premiações  

 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física  

 Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica  

 Obrigações Tributárias e Contributivas  

 Equipamentos e material permanente  

TOTAL (R$)  

 

 

10.1 – DETALHAMENTO DAS DESPESAS (Mensurar o valor para cada item) 

10.1.1 – Pessoal – < detalhar o item> 

Item Natureza Especificação U

N 

Quantidade Valor Unitário Valor 

Total 

       

       

Subtotal  

10.1.2 – MATERIAL DE CONSUMO – < detalhar o item> 

 

10.1.3 – PREMIAÇÕES – < de talhar o item> 

Item Natureza Especificação U

N 

Quantidade Valor Unitário Valor 

Total 

       

       

Subtotal  

10.1.4 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA – < detalhar o item> 

Item Natureza Especificação U

N 

Quantidade Valor Unitário Valor 

Total 

       

       

Subtotal  
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10.1.5 SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA – < detalhar o item> 

Item Natureza Especificaçã

o 

U

N 

Quantidad

e 

Valor Unitário Valor 

Total 

       

       

Subtotal  

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS – < detalhar o item> 

Item Natureza Especificação U

N 

Quantidade Valor Unitário Valor 

Total 

Subtotal  

10.1.7 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE– < detalhar o item> 

Item Natureza Especificação U

N 

Quantidade Valor Unitário Valor 

Total 

       

       

Subtotal  

 

 

 

11 – CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

Meta 1º 

MÊS 

2º 

MÊS 

3º 

MÊS 

4º MÊS 5º MÊS 6º 

MÊS 

       

Meta 7º 

MÊS 

8º 

MÊS 

9º 

MÊS 

10º MÊS 11º MÊS 12º 

MÊS 

       

12 – DECLARAÇÃO DO PROPONENTE 

 TOTAL GERAL: (R$) 
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Na qualidade de representante legal da Entidade, declaro, para fins de comprovação junto ao Município, para 

os efeitos e sob as penas da lei, que inexiste qualquer débito ou situação de inadimplência com o Município 

de Astorga ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, que impeça a transferência 

de recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município para aplicação na forma prevista 

e determinada por este Plano de Trabalho. 

A Administração Pública fica autorizada a utilizar e veicular, da melhor forma que lhe convier, todas as 

imagens, dados e resultados aferidos no presente Plano de Trabalho. Pede deferimento. 

Local e 

Data 

Proponente 

 

Modelo de Planilha de Custos/DespesMensais Receitas e Despesas Operacionais 

 

Receitas e Despesas Operacionais 

 MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS MÊS  

RECEITAS 

OPERACIONAIS 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TOTAL 

Repasse Contrato              

Repasse Programas 

Especiais/Eventuais 

             

Total (1) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

              

Total (2) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

Resultado de Aplicação 

Financeira 

             

Reembolso de 

Despesas 

             

Obtenção de Recursos 

Externos à SES 

             

Demais Receitas 

(Convênios) 
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Receitas Extras              

Outras Receitas              

Total (3) R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

              

Total Geral das 

Receitas (1) + (2) + 

(3) 

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

DESPESAS 

OPERACIONAIS 

             

1. Pessoal R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - 

1.1. Ordenados              

1.2. Encargos 

Sociais 

             

1.3. Provisões 

(13º+Férias) 

             

1.4. Benefícios              

1.5. Outras Formas de 

Contratação (Ex. RPA) 

             

2. 

Material/Medicamentos 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

2.1 Materiais Médico 

Hospitalar 

             

2.2 Medicamentos              

3. Materiais Diversos R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

3.1 Material de 

Higienização 

             

3.2 Material/Gêneros 

Alimentícios 

             

.3 Material Expediente              
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3.4 Combustível              

3.5 GLP              

3.6 Material de 

Manutenção 

             

3.7 Outras 

Despesas com 

Materiais Diversos 

             

4. 

Seguros/Impostos/Taxas 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

4.1. Seguros (Imóvel e 

Automóvel) 

             

4.2. 

Impostos/Taxas 

(Ex.:Taxas 

Bancárias) 

             

5. Gerais R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

5.1 Telefonia              

5.2 Água              

5.3 Energia Elétrica              

5.4 Outras Despesas Gerais              

6. Depreciação              

7. Prestação de Serviços 

Terceiros 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R

$ 

R$ 

7.1 Assistenciais R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

7.1.1 Pessoa Jurídica              

7.1.2 Pessoa Física              

7.1.3 Cooperativa              
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7.2 Administrativos R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

7.2.1 Pessoa Jurídica              

7.2.2 Pessoa Física              

7.2.3 Cooperativa              

Total Geral das Despesas R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

Déficit/Superávit R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

8. Investimentos R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 

8.1 Equipamentos              

8.2 Móveis e Utensílios              

8.3 Obras e Construções              

8.4 Veículos              

TOTAL R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R

$ 

- 

R$ - 
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ANEXO VII 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO 

 

TIMBRE DA OSC 

 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO DA SEDE 

DA ORGANIZAÇÃO SOCIEDADE CIVIL 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no 

CPF sob nº _______________________, e portador do RG nº 

_______________________, residente e domiciliado na Rua ______________________, 

n° ____________, Bairro _____________________, na Cidade de 

___________________, Estado de _______________, representante legal da organização 

da sociedade civil denominada  ______________________________, DECLARO, para 

os devidos fins que, a organização da sociedade civil (OSC) encontra-se sediada na 

_____________________________________, nº _______, Bairro __________, na 

Cidade de ___________________/_____, conforme inscrição no CNPJ sob nº 

_________________, e comprovante de conta(s) de consumo de água  e/ou energia 

elétrica, em anexo. 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de ______. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO VIII 

 

DECLARAÇÃO DE INALIENABILIDADE 

 

 

TIMBRE DA OSC 

 

 

DECLARAÇÃO DE INALIENABILIDADE 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no 

CPF sob nº _______________________, portador do RG nº _______________________, 

residente e domiciliado na  Rua __________________________________________, n° 

____, Bairro _______________, na Cidade de ________________/____, representante 

legal da organização da sociedade civil denominada 

______________________________, com sede na Rua _____________________, nº 

___________, Bairro ___________, na Cidade de ________________/____, inscrita no 

CNPJ sob nº ________________, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, 

nos termos do § 5º do art. 35 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, que, na hipótese de a 

organização da sociedade civil adquirir equipamentos e materiais permanentes com 

recursos provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de 

inalienabilidade, firmando o compromisso de formalizar transferência da propriedade ao 

Município de Americana, na hipótese da extinção da OSC ou do serviço socioassistencial.  

 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de _______. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 

ANEXO IX 
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DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE 

 

 

TIMBRE DA OSC 

 

 

DECLARAÇÃO DE GRATUIDADE 

 

 

 

Eu, ______________________________________________, inscrito no CPF sob o nº 

_______________________, e portador do RG nº _______________________, residente 

e domiciliado na  Rua _________________________________, n° 

______________________, Bairro _____________, na Cidade de 

________________/_____, representante legal da organização da sociedade civil 

denominada _________________________, com sede na Rua 

__________________________, nº ___________, Bairro ___________, na Cidade de 

________________/_____, inscrita no CNPJ sob nº ________________, DECLARO que 

o(s) serviço(s) socioassistencial(is) prestado(s) pela organização é(são) gratuito(s) para os 

usuários, não sendo cobrado quaisquer pagamentos pelas atividades prestadas.  

 

 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 

 

ANEXO X 
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DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA 

 

 

TIMBRE DA OSC 

 

 

DECLARAÇÃO DE TRANSPARÊNCIA 

 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no 

CPF sob nº _______________________, portador do RG nº _______________________, 

residente e domiciliado na  Rua 

_________________________________________________, n° ____, Bairro 

_____________, na Cidade de _____________/______, representante legal da 

organização da sociedade civil denominada ______________________________, com 

sede na Rua ___________________________, nº ___________, Bairro ___________, na 

Cidade de ________________/______, inscrita no CNPJ sob nº ________________, 

DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, que a organização da sociedade civil 

compromete-se a garantir a transparência da parceria celebrada, em conformidade com o 

disposto no art. 11 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204, 

de 2015.  

 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de _______. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 

 

 

ANEXO XI 
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DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

 

 

TIMBRE DA OSC 

 

 

DECLARAÇÃO DE ADIMPLÊNCIA 

 

 

Eu, _________________________________________________________, inscrito no 

CPF sob nº _______________________, portador do RG nº _______________________, 

residente e domiciliado na Rua __________________________________________, n° 

_______, Bairro _______________, na Cidade de _____________/______, representante 

legal da organização da sociedade civil, denominada  

______________________________, com sede na Rua ________________________, nº 

___________, Bairro ___________, na Cidade de ________________/_____, inscrita no 

CNPJ sob nº ________________, DECLARO, para os devidos fins e sob penas da lei, 

que a organização da sociedade civil não se encontra em nenhuma situação de 

impedimento e está adimplente ao regime jurídico estabelecido pela Lei Federal nº 13.019, 

de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.204, de 2015, para a 

celebração de parceria com o Município de Americana. 

 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 

 

ANEXO XII 
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DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO, COMPROMISSO E IDONEIDADE 

 

 

TIMBRE DA OSC 

 

DECLARAÇÃO DE COMPROVAÇÃO, COMPROMISSO E IDONEIDADE 

 

Eu, ______________________________________, inscrito no CPF sob nº 

__________________, portador do RG nº _________________, residente e domiciliado na 

___________________, n° ____, na Cidade de __________________/_____, representante legal 

da organização da sociedade civil denominada __________________, com sede na Rua 

__________________, nº ________, Bairro _________, na Cidade de ____________/____, 

inscrita no CNPJ sob nº ______________, DECLARO, para os devidos fins e sob as penas da lei, 

que: 1. não há, no quadro de dirigentes da organização da sociedade civil, membro de Poder ou do 

Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública municipal, e 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das 

pessoas mencionadas; 2. a organização da sociedade civil não possui e não contratará, para a 

prestação dos serviços, servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em 

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

celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até 

o segundo grau; 3. não serão remunerados pela organização da sociedade civil, a qualquer título, 

com os recursos repassados: membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou 

entidade da administração pública municipal; servidor ou empregado público, inclusive aquele que 

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

municipal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 

afinidade, até o segundo grau, e 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; 4. a organização da sociedade civil proponente não está impedida de participar do presente 

chamamento público e não se encontra inserida em nenhuma das vedações estabelecidas nos arts. 

39 a 41 da Lei Federal nº 13.019, de 2014. 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de ______. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 

ANEXO XIII 
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DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONTAS DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

TIMBRE DA OSC 

 

DECLARAÇÃO DE REGULARIDADE DAS CONTAS DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

 

Eu, ____________________________, inscrito no CPF sob n° ___________________, 

portador do RG n° ________________, residente e domiciliado na 

____________________, n° ____, na Cidade de ____________, Estado de __________, 

na qualidade de representante legal da organização da sociedade civil denominada 

___________________, inscrita no CNPJ sob nº __________________, DECLARO, sob 

as penas da lei, e para fins do edital de chamamento público nº 005/2022, que a organização 

da sociedade civil:  

a) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, salvo 

enquadramento nas exceções previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso IV do art. 39 da 

Lei Federal n° 13.019, de 2014, quais sejam: a.1) saneamento da irregularidade que 

motivou a rejeição e quitação dos débitos eventualmente imputados; a.2) reconsideração 

ou revisão da decisão que rejeitou as contas; a.3) pendência da apreciação das contas em 

face da interposição de recurso com efeito suspensivo; 

b) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas "a", “b”, “c” e "d" 

do inciso V do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e não está em cumprimento de 

penalidade passível de impedimento de celebração de parcerias; e 

c) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 

anos, nos termos do inciso VI do art. 39 da Lei Federal nº 13.019, de 2014.  

 

___________________(SP), _____ de ___________________de ______. 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 

 

 

ANEXO XIV 
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DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

 

TIMBRE DA OSC 

 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DOS DIRIGENTES DA ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL 

 

Eu, ____________________________, inscrito no CPF sob n° ________________, 

portador do RG n° ________________, residente e domiciliado na _______________, n° 

____, na Cidade de ____________________, Estado de _____________,  na qualidade de 

representante legal da organização da sociedade civil denominada 

________________________, inscrita no CNPJ sob nº _______________, DECLARO, 

sob as penas da lei, e para fins do edital de chamamento público nº 005/2022, que não há, 

dentre os dirigentes da organização da sociedade civil, pessoas:  

a) 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; 

b) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitadas para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; e 

c) consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 

estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 2 de junho de 

1992. 

___________________(SP), _____ de ___________________de _______. 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO XV 

DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA 

PAPEL TIMBRADO 

 

DECLARAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA 

 

Eu, ______________________________, inscrito no CPF sob n° _______________, 

portador do RG n° ___________________, residente e domiciliado na 

___________________, n° ________________, na Cidade de __________________, 

Estado de ________________, na qualidade de representante legal da organização da 

sociedade civil denominada ____________________, inscrita no CNPJ sob nº 

______________________, informo que as transferências de recursos financeiros 

referentes ao termo de colaboração decorrente do edital de chamamento público nº 

005/2022, para a execução do Serviço de Proteção Social 

_____________________________________, com recursos oriundos do Fundo 

Municipal de Assistência Social, deverão ser depositados na conta bancária abaixo 

identificada:   

 

Nome do Banco (Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal): __________  

Agência: ______________________  

Conta Corrente nº: ______________  

 

(OBS.: deverá ser aberta uma conta para o recebimento de cada fonte de recurso – municipal, 

estadual ou federal – conforme disposto no Termo de Referência) 

Declaro ainda ter ciência que toda e qualquer movimentação bancária deverá ocorrer única 

e exclusivamente na conta bancária acima mencionada, sob pena de devolução dos recursos 

financeiros. 

 

 

___________________(SP), _____ de ___________________de _______. 

 

________________________________________________________ 

Assinatura do Representante Legal da OSC 
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ANEXO XVI 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

  

  

TERMO DE COLABORAÇÃO SMS nº _____/________ 

  

  

Termo de Colaboração que celebra a parceria entre o 

Município de Americana e a Organização da Sociedade 

Civil (OSC) denominada <informar o nome da OSC>, para 

a execução do serviço 

_______________________________________ 

  

Pelo presente instrumento, de um lado, MUNICÍPIO DE AMERICANA, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) sob  nº 

45.781.176/0001-66, com paço na Avenida Brasil, nº 85, representado pelo Prefeito Municipal 

<informar o nome do Prefeito>, portador do documento de identidade RG nº <informar o número> 

e inscrito no CPF sob n° <informar o número>, e de outro, <informar o nome da OSC>, inscrita no 

CNPJ sob nº <informar o CNPJ da OSC>, com endereço na <informar o endereço>, na Cidade de 

<informar a cidade>, representada por seu dirigente, <informar o nome do(a) dirigente>, portador 

do documento de identidade RG nº <informar o número> e inscrito no CPF sob nº <informar o 

número>, doravante denominada ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, CELEBRAM o 

presente TERMO DE COLABORAÇÃO, com fundamento nas Leis Federais n° 8.742, de 7 de 

dezembro de 1993, e nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto Municipal nº 11.506, de 24 de 

outubro de 2016, no Edital de Chamamento Público n° 005/2022 e seus anexos, nos elementos 

constantes do processo administrativo PMA protocolizado sob nº ............, de ..... de .............. de 

.........., conforme cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO  

1.1. O presente termo de colaboração tem por objeto a execução, pela ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL <informar o nome da OSC>, do serviço de 

_________________________________________, em conformidade com o termo de referência 

constante do Anexo I do Edital de Chamamento Público n° 005/2022 e o plano de trabalho 

apresentado. 
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1.2. O plano de trabalho referido no item anterior é parte integrante e indissociável do presente 

termo de colaboração. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

2.1. São obrigações do MUNICÍPIO: 

2.1.1. liberar os recursos obedecendo ao Cronograma de Desembolso – item 14.1 do Edital 

de Chamamento Público nº 005/2022, que guardará consonância com as metas da parceria, 

observando o disposto no art. 48 da Lei Federal n° 13.019, de 2014; 

2.1.2. divulgar, em seu sítio eletrônico oficial, informações referentes à parceria celebrada 

com a organização da sociedade civil, por meio de dados abertos e acessíveis, incluindo 

este termo, o plano de trabalho e os meios de representação sobre a aplicação irregular dos 

recursos envolvidos na parceria; 

2.1.3. promover o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria, 

emitindo relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submetendo-o à 

avaliação da comissão de monitoramento e avaliação; 

2.1.4. realizar visita técnica in loco para subsidiar o monitoramento da parceria, nas 

hipóteses em que esta for essencial para verificação do cumprimento do seu objeto e do 

alcance das metas; 

2.1.5. fornecer assessoramento técnico à organização da sociedade civil, na execução das 

atividades previstas no plano de trabalho; 

2.1.6. dar conhecimento, à organização da sociedade civil, das normas programáticas e 

administrativas que regulamentam o serviço socioassistencial; 

2.1.7. promover, sempre que necessário e possível, a capacitação dos recursos humanos da 

organização da sociedade civil, a fim de viabilizar a execução do objeto; 

2.1.8. realizar a análise da prestação de contas fornecida pela organização da sociedade 

civil; 

2.1.9. notificar a organização da sociedade civil, no caso de rejeição da prestação de contas, 

para devolver os recursos financeiros relacionados com a irregularidade ou inexecução do 

objeto apurada ou com a prestação de contas não apresentada, ou solicitar o ressarcimento 

ao erário por meio de ações compensatórias de interesse público; 

2.1.10. comunicar ao Conselho Municipal de Assistência Social de Americana (CMAS) as 

irregularidades verificadas e não sanadas pela organização da sociedade civil, quanto à 

qualidade do serviço socioassistencial prestado e quanto à aplicação dos recursos 

financeiros transferidos; 
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2.1.11. nas parcerias com vigência superior a 1 (um) ano, realizar, sempre que possível, 

pesquisa de satisfação, que terá por base critérios objetivos de apuração da satisfação dos 

beneficiários e de apuração da possibilidade de melhorias das ações desenvolvidas pela 

organização da sociedade civil, visando a contribuir com o cumprimento dos objetivos 

pactuados e com a reorientação e o ajuste das metas e das ações definidas; 

 2.1.12. cumprir as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 2014, com as alterações 

introduzidas pela Lei Federal nº 13.204, de 2015, do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016, 

bem como as legislações e normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos 

três entes federados e as normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.  

2.2. São obrigações da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  

2.2.1. executar o serviço socioassistencial em consonância com as legislações e normativas 

pertinentes, bem como com o exposto no Edital de Chamamento n° 005/2022 e em seu 

Anexo I – Termo de Referência, e o previsto no plano de trabalho aprovado pela comissão 

de seleção; 

2.2.2. desenvolver as ações seguindo as diretrizes do Órgão Gestor da Política Municipal 

de Assistência Social, por meio da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano; 

2.2.3. apresentar ao Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência Social, por meio da 

Secretaria Municipal de Ação Social e Desenvolvimento Humano, nos prazos e nos moldes 

por ela estabelecidos, os relatórios e instrumentos técnicos do serviço socioassistencial;  

2.2.4.  manter, durante a execução da parceria, as condições exigidas nos arts. 33 e 34 da 

Lei Federal n° 13.019, de 2014; 

2.2.5. comunicar ao MUNICÍPIO suas alterações estatutárias, nos termos do § 3º do art. 28 

do Decreto Municipal n° 11.506, de 2016; 

2.2.6. divulgar, em seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos onde exerça suas ações, a parceria celebrada, devendo informar, no 

mínimo: a) a data de assinatura e identificação do instrumento desta parceria; b) o nome da 

organização da sociedade civil e seu número de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa 

Jurídica (CNPJ); c) a descrição do objeto da parceria; d) o valor total da parceria e valores 

liberados; e) a situação da prestação de contas da parceria, mencionando, inclusive, a data 

prevista para sua apresentação, a data em que foi apresentada, o prazo para sua análise e o 

resultado conclusivo, e f) o valor total da remuneração da equipe de trabalho, as funções 

que seus integrantes desempenham e a remuneração prevista para o respectivo exercício, 

quando vinculados à execução do objeto e pagos com recursos da parceria; 

2.2.7. manter escrituração contábil regular, de acordo com os princípios fundamentais de 

contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade; 
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2.2.8. caso a organização da sociedade civil adquirir equipamentos e materiais permanentes 

com recursos provenientes da celebração da parceria, deverá gravar referidos bens com 

cláusula de inalienabilidade, formalizando promessa de transferência de propriedade à 

Prefeitura Municipal de Americana, na hipótese de sua extinção; 

2.2.9. gerenciar os recursos recebidos, respondendo pelo pagamento das despesas de 

custeio, de investimento e de pessoal, além dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo de colaboração, 

não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública 

municipal a inadimplência da ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL em relação aos 

referidos pagamentos; 

 2.2.10. movimentar os recursos recebidos em decorrência da parceria por meio de conta 

bancária específica, observando o disposto nos artigos 51 a 53 da Lei Federal n° 13.019, 

de 2014; 

2.2.11.  não utilizar os recursos recebidos em despesas vedadas, enumeradas no art. 45 da 

Lei Federal n° 13.019, de 2014; 

2.2.12. obter de seus fornecedores e prestadores de serviços notas, comprovantes fiscais ou 

recibos, com data, valor, nome e número de inscrição no CNPJ da organização da sociedade 

civil e do CNPJ ou CPF do fornecedor ou prestador de serviço, para fins de comprovação 

das despesas; 

2.2.13. prestar contas, para fins de monitoramento do cumprimento das metas previstas no 

plano de trabalho e aferição do uso regular dos recursos transferidos; 

2.2.14. manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo 

prazo de 10 (dez) anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de 

contas ou do decurso do prazo para sua apresentação; 

2.2.15. permitir o livre acesso dos servidores da administração pública, do controle interno 

e do Tribunal de Contas aos documentos e às informações relacionadas ao termo de 

colaboração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto; 

2.2.16.  restituir à administração pública municipal eventual saldo financeiro remanescente, 

inclusive o proveniente de receitas obtidas de aplicações financeiras, por ocasião da 

conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei Federal 

n° 13.019, de 2014; 

2.2.17. cumprir as disposições da Lei Federal nº 13.019, de 2014, alterada pela Lei Federal 

nº 13.204, de 2015, do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016, bem como das legislações e 

normativas do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) dos três entes federados e das 

normativas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DO COFINANCIAMENTO 

3.1. Para a execução do serviço socioassistencial previsto na Cláusula PRIMEIRA, o MUNICÍPIO 

repassará à ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL o montante de até R$ <informar: (valor) 

(extenso)>, cuja despesa correrá por conta da dotação orçamentária nº <informar o número>, em 

..... (valor por extenso) parcelas mensais, vencendo a primeira em ...... do mês de ........................... 

e as demais no mesmo dia dos meses subsequentes, em consonância com o Cronograma de 

Desembolso previsto no item 14.1 do Edital de Chamamento Público n° 005/2022. 

3.1.1. Os valores a serem repassados são oriundos da(s) seguinte(s) fonte(s) de recurso(s): 

- Recurso Fonte Municipal: R$ ______________________(valor por extenso); 

- Recurso Fonte Estadual: R$ _______________________(valor por extenso); 

- Recurso Fonte Federal: R$ ________________________(valor por extenso); 

 - TOTAL GERAL: R$ ___________________ (valor por extenso). 

  

CLÁUSULA QUARTA – DOS BENS REMANESCENTES 

4.1.  Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos com recursos provenientes da 

celebração da parceria deverão ser gravados com cláusula de inalienabilidade, devendo ser 

formalizada promessa de transferência da propriedade à administração pública municipal, 

na hipótese de extinção da organização da sociedade civil. 

4.2.  Os bens remanescentes adquiridos com os recursos transferidos para a execução da 

parceria, após o fim de sua vigência, serão de titularidade da organização da sociedade 

civil, nos termos do inciso II do art. 25 do Decreto Municipal n° 11.506, de 2016. 

4.3. Caso a prestação de contas final da organização da sociedade civil seja rejeitada, a 

titularidade dos bens remanescentes permanecerá com a entidade, devendo ser observados 

os seguintes procedimentos: 

a) não será exigido ressarcimento do valor relativo ao bem adquirido quando a motivação 

da rejeição não estiver relacionada ao seu uso ou aquisição; ou 

b) o valor pelo qual o bem remanescente foi adquirido deverá ser computado no cálculo do 

dano ao erário a ser ressarcido, quando a motivação da rejeição estiver relacionada ao seu 

uso ou aquisição. 

4.4. Ocorrendo a dissolução da organização da sociedade civil durante a vigência da 

parceria, o valor pelo qual os bens remanescentes foram adquiridos deverá ser computado 

no cálculo da importância a ser ressarcida. 

 CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 
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5.1. O presente instrumento vigorará pelo período de ...... (................) meses, a partir de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, observado o limite estabelecido no artigo 24 do Decreto 

Municipal nº 11.506, de 2016. 

5.2. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da 

sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser endereçada à Secretaria de 

Ação Social e Desenvolvimento Humano e protocolizada na Unidade de Serviços Gerais - 

Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Americana, localizado na Avenida Brasil, 

nº 85, térreo, Americana, no prazo previsto no artigo 55 da Lei Federal n° 13.019, de 2014. 

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE DE VALORES EM CASO DE 

PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

6.1.  Após decorrido o período de 12 (doze) meses da assinatura deste instrumento, na 

hipótese de prorrogação de vigência da parceria, poderá ocorrer reajuste do valor 

estabelecido na cláusula terceira, adotando-se o índice de preços ao consumidor amplo 

(IPCA/IBGE). 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

7.1. A prestação de contas terá o objetivo de demonstrar e verificar resultados e deverá 

conter elementos que permitam avaliar a execução do objeto e o alcance das metas. 

7.2. A prestação de contas deverá observar a Lei Federal n° 13.019, de 2014, o Capítulo 

VII do Decreto Municipal n° 11.506, de 2016, bem como as Instruções expedidas pelo 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fins de fiscalização contábil, financeira, 

operacional e fechamento do exercício, que permitam avaliar o andamento da parceria e 

concluir que seu objeto foi executado conforme pactuado, com a descrição pormenorizada 

das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e resultados esperados. 

 CLÁUSULA OITAVA – DO MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

8.1. O monitoramento e avaliação da parceria celebrada ocorrerão pela comissão de 

monitoramento e avaliação e pelo Órgão Gestor da Política Municipal de Assistência 

Social, por meio da Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano. 

  

8.2. O monitoramento e avaliação ocorrerão em conformidade com o previsto na Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.204, de 

2015, e no Decreto Municipal nº 11.506, de 2016. 

 

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES 

 9.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o plano de trabalho, com as 

normas da Lei Federal nº 13.019, de 2014, e/ou do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016, 
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e da legislação específica, a Prefeitura Municipal de Americana poderá aplicar à 

organização da sociedade civil as sanções de advertência, suspensão temporária e 

declaração de inidoneidade, nos termos previstos no  Capítulo VIII do Decreto Municipal 

retro mencionado. 

 9.2. Da decisão administrativa que aplicar as sanções caberá recurso administrativo, no 

prazo de 10 (dez) dias, contado da data de ciência da decisão. 

 9.3. Prescrevem no prazo de 5 (cinco) anos as ações punitivas da Prefeitura Municipal de 

Americana destinadas à aplicação das sanções, contado da data de apresentação da 

prestação de contas ou do fim do prazo de 90 (noventa) dias a partir do término da vigência 

da parceria, no caso de omissão no dever de prestar contas. 

 9.4. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo destinado à 

apuração da infração. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ALTERAÇÕES 

 10.1. Qualquer alteração do presente TERMO seguirá o disposto na Seção III do Capítulo 

IV do Decreto Municipal nº 11.506, de 2016. 

   

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RESCISÃO 

 11.1. O presente instrumento poderá ser rescindindo por descumprimento das obrigações 

assumidas ou por infração legal. 

  

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 12.1. As partes elegem o Foro da Comarca de Americana para dirimir quaisquer questões 

oriundas deste termo, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

   

 

E, por estarem justas e contratadas, as partes firmam o presente termo em 4 (quatro) 

vias de igual teor e forma para um único efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas, 

abaixo assinadas. 

  

Americana/SP, _______, de __________________ de ______. 
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 ___________________________________ 

MUNICÍPIO DE AMERICANA 

Danilo de Oliveira 

Secretário de Saúde  

Gestor do Termo de Colaboração 

_________________________________ 

OSC CELEBRANTE  

 

Representante Legal  

 

Testemunhas 

 

 

__________________________________ 

Testemunha 1 

RG:  

CPF:              

 

 

 

_______________________________ 

Testemunha 2 

RG: 

CPF: 

 


