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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017. 

 

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ÁLVARES 
MACHADO-SP, por intermédio da Divisão de 
Assistência e Desenvolvimento Social, com esteio na 
Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto nº 
8.726, de 27 de abril de 2016, e na Lei nº 2.798, de 28 
de novembro de 2013 (institui o Plano Plurianual do 
Município para o período de 2013 a 2017), torna 
público o presente Edital de Chamamento Público 
visando à seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar termo de colaboração que 
tenha por objeto a execução de serviços 
socioassistenciais de Proteção Social Básica e 
Especial, no âmbito do SUAS. 

 
 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 
1.1 DA FINALIDADE: 
 
O Município de Álvares Machado por meio da Divisão de Assistência e Desenvolvimento 
Social, torna público  e  de  conhecimento  dos  interessados  que,  mediante  o presente 
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001/2017, receberá documentação de 
organizações da sociedade civil sem fins lucrativos, que tenham interesse em firmar 
TERMO DE COLABORAÇÃO com a Divisão, no dia 22/03/2017 com início às 9:00 horas, 
para assumir a gestão, participando da rede socioassistencial de Proteção Social Básica e 
Especial, no âmbito do SUAS, no atendimento as pessoas em situações de 
vulnerabilidade, exclusão social ou risco social e pessoal, com vistas à inclusão, e 
também profissionalização de pessoas com deficiência física, mental, auditiva, visual e 
múltipla, em vista a Lei nº 2.942/ 2016, de 05 de Dezembro de 2.016, e conforme critérios 
especificados a seguir:  
 
 
2. DOS FUNDAMENTOS:  

  
O instrumento convocatório tem por princípios básicos a estrita observância da  
moralidade  e  da  transparência,  motivadores  das  ações  dos  Agentes  Públicos,  
estando disciplinado pelos seguintes normativas Constitucionais, Leis Federais, Estaduais 
e Municipais, além de Resoluções e Orientações Técnicas que regem a Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dentre as 
quais destacam-se a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011, que 
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dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, a NOB/RH-2009, Resolução 
CNAS nº 109/2009 – que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
posteriores alterações e Resolução CNAS nº 33/2012 que aprova a Norma Operacional 
Básica da Assistência Social- NOB/SUAS de 2012, e Lei nº 13.019, de 31 de julho de 
2014, art. 23 a 32, e suas alterações dadas pela Lei 13.204 de 2015, que autoriza o Poder 
Executivo a firmar Termo de Colaboração com as Entidades Filantrópicas, sem fins 
lucrativos, da área assistencial do Município de Álvares Machado.  
 
 
3. FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 

 
Este Chamamento Público observará a dotação orçamentária previstas na função 
programática nº 082440034.2.03.3000 – Manutenção dos Serviços do Fundo de 
Assistência Social - 3.3.50.43, no valor anual total de R$ 182.000,00 (Cento e oitenta e 
dois mil reais), referente a Verba Subvenção, a ser paga a Entidade, em até 10 (dez) 
parcelas, a partir do mês de fevereiro de 2017; 
   
4. REPASSE:  
 
Transferência de recursos financeiros provenientes do orçamento do Município de Álvares 
Machado, na área assistencial. 
 
 
5. DO OBJETO:  

 
Constitui objeto deste a seleção de 04 (quatro) organizações da sociedade civil para 
formalizar Termo de Colaboração para a gestão de Entidade Filantrópica, sem fins  
lucrativos  e transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento as pessoas 
em situações de vulnerabilidade, exclusão social ou risco social e pessoal, com vistas à 
inclusão, e também profissionalização de pessoas com deficiência física, mental, auditiva, 
visual e múltipla, no âmbito do Município, assim distribuídas: 
 
01 – Manutenção do atendimento aos migrantes/ itinerantes – moradores de rua em 
situação de vulnerabilidade ou exclusão social, no âmbito do Município – uma quantidade 
de 10 vagas, e amplia-las de acordo com a necessidade municipal, em período parcial, 
com repasse de verba Subvenção no valor anual de R$ 28.000,00 (Vinte e oito mil reais).  
 
02 – Manutenção do atendimento aos Idosos em situação de vulnerabilidade ou exclusão 
social, com vistas à inclusão, autonomia, independência e sociabilidade, potencializando 
suas habilidades e melhorando a qualidade de vida nas áreas de saúde, educação, 
cultura e lazer, no âmbito do Município – uma quantidade de 16 vagas, e amplia-las de 
acordo com a necessidade, em período integral, com repasse de verba Subvenção no 
valor anual de R$ 64.000,00 (Sessenta e quatro mil reais). 
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03 – Manutenção ao atendimento as crianças, adolescentes de 0 a 6 anos, 07 a 09 anos 
e acima de 10 anos de idade com deficiência física, mental, auditiva, visual e múltipla, 
proporcionando a inclusão social e profissional – uma quantidade de 15 vagas, e amplia-
las de acordo com a necessidade, em período integral, com repasse da verba Subvenção 
no valor anual de R$ 20.000,00 (Vinte mil reais). 
 
04 – Manutenção ao atendimento a indivíduos e famílias em situação de vulnerabilidade e 
risco social – Jardim Pq. dos Pinheiros, uma quantidade de 80 vagas, e amplia-las de 
acordo com a necessidade, em período integral, com repasse da verba Subvenção no 
valor anual de R$ 70.000,00 (Setenta mil reais). 
 
 
6. DAS DATAS, PRAZOS, CONDIÇÕES, LOCAL  E  FORMA  DE  APRESENTAÇÃO  

DAS PROPOSTAS  
 
6.1 As organizações interessadas deverão entregar na Prefeitura Municipal, localizado na 
Praça da bandeira, s/nº Centro, CEP 19.160-000, no dia 22  de  março  de  2017, as 9 
horas,  o  ENVELOPE  Nº  01  (DOCUMENTAÇÃO)  e  ENVELOPE  Nº  02 (PROPOSTA);  
 
6.2 O proponente deverá apresentar a DOCUMENTAÇÃO no envelope nº 01 e a 
PROPOSTA no envelope nº 2 com a identificação abaixo, da seguinte forma: 
  
6.2.1  ENVELOPE  Nº  01  –  DOCUMENTAÇÃO  -  Obrigatório  constar  por  fora  do  
envelope  a  etiqueta abaixo e dentro do mesmo a proposta em 02 (duas) vias de idêntico 
conteúdo. As 02 (duas) vias deverão estar montadas separadamente com duas  
perfurações  (modelo  “arquivo”),  devendo  todas  as  folhas  estar presas com grampos, 
colchetes ou similares:  
 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
Nome da Proponente: ................................................................. 

Endereço Completo: ...................................................................... 
E-mail: ....................................... Telefone: ........................................ 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 – PROCESSO Nº 209/2017 

 
 
 

6.2.1.1 Do conteúdo do ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO:  
 
a) Ato Constitutivo (estatuto), devidamente registrado, acompanhado das alterações 
posteriores;  
b) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual devidamente registrada em cartório e 
dentro de seu período de vigência;  
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c) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade (RG) e número de registro no Cadastro de Pessoas 
Físicas – CPF de cada um deles;   
d) Cópia da cédula de identidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do (s) 
representante(s) legal  (is)  da  entidade,  aquele(s)  que  possui(em)  poderes  para 
representar ativa  e  passivamente  a  entidade  ou especificamente  para assinar Termo 
de Colaboração ou instrumentos congêneres;  
e) Cópia  de  documento  que  comprove  que  a  organização  da  sociedade  civil  
funciona  no  endereço registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica  - CNPJ da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil  –  RFB,  sendo  aceitável  Conta  de  Energia  
Elétrica;  Conta  de  Água;  Correspondências  de Órgãos Federais; ou Extrato Bancário 
em nome da Pessoa Jurídica;  
f)  Prova  de  inscrição  no  cadastro  de  contribuinte  estadual  ou  municipal,  se  houver,  
relativo  ao domicílio ou sede da concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto contratual;  
g)  Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita 
Federal e da Divida Ativa da União;  
h)  Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário e 
Imobiliário com a Fazenda Municipal. Caso a empresa não tenha imóvel ou isenta de 
Imposto, deverá ser apresentada a Certidão de Rol Nominal ou de Inexistência de débitos 
Tributários;  
i)  Certidão Negativa de débito (CND) ou Positiva com Efeitos de Negativa do Instituto 
Nacional do Seguro Social (INSS);  
j)  Certificado  de  Regularidade  Fiscal  (CRF),  perante  o  Fundo  de  Garantia  do  
Tempo  de  Serviço (FGTS);  
k)  Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos 
Trabalhistas (CPDT), com os mesmo efeitos da CNDT;  
L) Demais documentos exigidos e relacionados no Decreto Municipal nº 2719/2017, em 
seu art. 28; 
  
6.2.2 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA - Obrigatório constar por fora do envelope a 
etiqueta abaixo e dentro  do  mesmo  a  proposta  em  02 (duas)  vias  de  idêntico  
conteúdo.  As  02  (duas),  vias  deverão  estar montadas  separadamente  com  duas  
perfurações  (modelo  “arquivo”),  devendo  todas  as  folhas  estar  presas com grampos, 
colchetes ou similares:  
  
 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
Nome da Proponente: ................................................................. 

Endereço Completo: ...................................................................... 
E-mail: ....................................... Telefone: ........................................ 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 – PROCESSO Nº 209/2017 
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6.2.2.1 Conteúdo do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA:  
 
a)  Ofício  endereçado  à  Prefeitura do Município de Álvares Machado,  assinado  pelo  
presidente  da  entidade, manifestando o interesse na execução do serviços assistenciais; 
b)  No  mínimo,  01  (um  ano  de  existência,  com  cadastro  ativo,  comprovados  por  
meio  de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base 
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ.  
c)  Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante.  
d)  Plano de Trabalho, com vistas ao art. 8, § 1º, incisos I a IV, do Decreto Municipal nº 
2719/2017, baseando-se no modelo I constante do ANEXO VI ; (uma cópia impressa e 
uma cópia digitalizada, em formato pdf “pesquisável” – CD); 
6.2.3  Toda  a  documentação  deverá  ser  apresentada  em  original  ou  por  qualquer  
processo  de  cópia autenticada  por  cartório  competente,  por  publicação  em  órgão  de  
imprensa  oficial  ou  autenticado  por servidor da administração, mediante a 
apresentação do respectivo original.  
6.2.4 As propostas recebidas após o prazo estabelecido neste edital não serão 
analisadas.  
6.2.5 Os documentos devem ser assinados pelo representante legal da instituição.  
6.2.6  Nos  casos  de  assinatura  por  procurador  deverá  ser  providenciado  o  
respectivo  instrumento  de procuração com firma reconhecida e uma cópia autenticada 
do RG e CPF do procurador.  
6.2.7  A  proposta  encaminhada  implica  na  prévia  e  integral  concordância  com  todas  
as  condições estabelecidas neste edital.  
 
7. DA SELEÇÃO, CRITÉRIOS E JULGAMENTO  

 
7.1 Recebidos os envelopes na forma exigida, serão abertos em sessão pública na 
Prefeitura Municipal, setor de licitação, localizado na Praça da Bandeira, s/nº, Centro, 
CEP: 19.160-000, no dia 22 de março de 2017, às 9h.   
 
7.2  Em  sessão  única  a  Comissão  de  Seleção, avaliação e monitoramento  analisará  
o  cumprimento  das exigências referentes à DOCUMENTAÇÃO constante do Envelope 
nº 01, sendo-lhe facultada a suspensão para diligências e deliberação; na oportunidade, a 
Comissão de Seleção, avaliação e monitoramento certificará também a existência de 
todos os documentos relativos à PROPOSTA (Envelope nº 02).  
7.3 Após a análise da documentação (Envelope nº 01) apresentada, a Comissão de 
Seleção, avaliação e monitoramento deliberará sobre a habilitação da organização 
interessada.  
7.4 O resultado da habilitação será publicado no jornal regional e Diário Oficial.  
7.5 Finda a fase de habilitação, a Comissão de Seleção, avaliação e monitoramento 
realizará, no prazo máximo de 05 dias, a seleção das propostas, valendo-se dos 
documentos constantes do Envelope nº 02.  
7.5.1 Neste prazo, a Comissão de Seleção da Divisão de Assistência e Desenvolvimento 
Social, nomeada por portaria, a realizar visita técnica (Anexo IV).  
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7.6 A Comissão de Seleção, avaliação e monitoramento elaborará parecer, considerando 
seguintes critérios de pontuação:  
  
CRITERIOS PONTUAÇÃO 
  
I – O Plano de Trabalho  
a) Coerência entre metas e atividades  0,0 a 1,0  
b) Previsão de receitas e despesas coerentes ao objeto do Chamamento  0,0 a 1,0  
II – Comprovar experiência prévia na realização do objeto da parceria ou de natureza 
semelhante; 0,2 por ano de experiência comprovada  
III – Adequação ao Objeto do Chamamento, quanto à:  
a) Espaço Físico e Instalações  0,0 a 1,0  
b)  Equipamentos  0,0 a 1,0  
c) Recursos Humanos   0,0 a 1,0 
IV  – Contrapartida de bens e serviços  
a)  Prédio   0,0 a 1,0  
b)  Mobília  0,0 a 1,0  
 
7.7  Na  hipótese  de  ocorrer  empate  na  somatória  dos  pontos  apurados  na  fase  de  
Seleção  a  Comissão  de Seleção, avaliação e monitoramento da Divisão de Assistência 
e Desenvolvimento Social, utilizará os seguintes critérios para ordenar a classificação 
final:  
a)  Maior tempo de atuação na atividade referente ao objeto deste Chamamento Público 
de acordo com o estatuto Social;  
b)  Maior  tempo  de  atividade  no  Município  de  Álvares Machado  comprovado  com  a  
inscrição  no  cadastro  de contribuinte municipal;  
7.8 O resultado final, com a classificação ou desclassificação da organização interessada, 
será publicado no jornal regional e no Diário Oficial e de aviso no site da Prefeitura.  
 
8. DOS IMPEDIMENTOS  

 
8.1 Ficará  impedida  de  celebrar  qualquer  modalidade  de  parceria  prevista  na  Lei  nº  
13.019/2014, organização da sociedade civil que:  
I - não  esteja  regularmente  constituída  ou,  se  estrangeira,  não  esteja  autorizada  a  
funcionar  no território nacional;  
II -   esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;  
III -   tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de 
órgão ou entidade da  administração  pública  da  mesma  esfera  governamental,  na  
qual  será  celebrado  o  termo  de colaboração,  estendendo-se  a  vedação  aos  
respectivos  cônjuges  ou  companheiros,  bem  como parentes em linha reta, colateral ou 
por afinidade, até o segundo grau;  
IV -   tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) 
anos, exceto se:  
a)   for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados;  
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b)   for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;  
c)  A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito 
suspensivo;  
 V -   tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 
penalidade:  
a) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
administração;  
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  
c) a prevista no inciso II do art. 73 desta Lei;  
d) a prevista no inciso III do art. 73 desta Lei;  
VI -   tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos 
últimos 8 (oito) anos;  
VII -  tenha entre seus dirigentes pessoa:  
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)  julgada  responsável  por  falta  grave  e  inabilitada  para  o  exercício  de  cargo  em  
comissão  ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei n. 8.429, de 2 de junho de 1992.  
 
9. DOS RECURSOS  

 
9.1 Do resultado de habilitação ou classificação caberá recurso, no prazo de 03 (três) dias 
úteis a contar da publicação no jornal regional e Diário Oficial, dirigido à Comissão de 
Seleção, avaliação e monitoramento;  
9.2 Os recursos referentes ao resultado serão analisados e decididos pela Comissão de 
Seleção, avaliação e monitoramento.  
9.3 Os recursos serão analisados em última instância pela Divisão de Assistência e 
Desenvolvimento Social.  
9.4  Todos  os  documentos  deverão  ser  devidamente  protocolado  na  Prefeitura 
Municipal, localizado na Praça da Bandeira, s/nº, centro, CEP: 19.160-000. 
9.5  O  horário  de  atendimento  é  de  segunda  a  sexta-feira  das 8h00min às 16h;  
9.6 Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio 
de comunicação, bem como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de 
procurador, deverá estar acompanhado da respectiva procuração;  
 
10. DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA  

 
10.1  Pela  execução  da  parceria  em  desacordo  com  o  plano  de  trabalho,  e  da  
legislação  específica,  a Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  
organização  da  sociedade  civil  parceira  as seguintes sanções:  
I -   advertência;  
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II -   suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 
celebrar parcerias  e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da 
Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
III -   declaração  de  inidoneidade  para  participar  em  chamamento  público  ou  celebrar  
parcerias  e contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos 
resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 10.1, 
inciso II.  
10.2  A  sanção  estabelecida  no  subitem  10.1,  inciso  II  e  III  é  de  competência  
exclusiva  do  Diretor(a) Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no 
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias  da  abertura  de  vista,  podendo  a  
reabilitação  ser  requerida  após  2  (dois)  anos  de  sua  aplicação  da penalidade.  
 
11. DISPOSIÇÕES GERAIS  

 
11.1  Decorrido  o  prazo  recursal  contra  classificação  das  Propostas,  ou  após  
decidido  sobre  recurso  que porventura  seja  interposto,  será  remetido  os  autos  para  
a  autoridade  competente, no caso o Gestor/ Diretor da pasta responsável a fim de 
realizar Homologação;  
11.2  Correrão  por  conta  da  proponente  todas  as  despesas  para  a  contratação  de  
terceiros,  incluindo  as respectivas contribuições sociais e demais tributos previstos em 
lei;  
11.3 Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Prudente/SP, com renúncia dos demais, 
por mais privilegiados que sejam, para  dirimir  as  questões  suscitadas  da  interpretação  
desta  Chamada,  seu  Contrato  e  demais  atos  deles decorrentes;  
11.4  A  Homologação  desse  Chamamento  Público  não implica em direito  adquirido  da  
Organização  Civil classificada.  
11.5 Para maiores informações entrar em contato com a equipe da Prefeitura pelo 
telefone (18) 3273-9300 R. 222 ou e-mail licitacaopmmachado@hotmail.com 
11.6  O  presente  Chamamento  Público  será  publicado  em  jornal regional e Diário  
Oficial do Estado e  estará  disponível  no  site www.alvaresmachado.sp.gov.br    
 
12. DOS ANEXOS DO EDITAL  

 
ANEXO VI - PLANO DE TRABALHO (ROTEIRO) 
  
1. IDENTIFICAÇÃO  
1.1 Nome  
1.2 Fundação  
1.3 Presidente / Coordenadora  
1.4 Mandato atual Diretoria  
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1.6 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS   
1.6.1 Objeto da Parceria –  Justificativa  
1.6.2 Capacidade de Atendimento  
1.6.3 Forma de Atendimento  
 
2. DEFINIÇÃO DE METAS  
2.1  Plano de Ação  
2.2  Fases de Execução  
2.2.1 Objetivos  
2.2.2 Conteúdo  
2.2.3 Período de execução  
 
3. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL  
3.1 Quadro de Recursos Humanos  
3.2 Cronograma de Desembolso Recursos Públicos  
3.3 Valor de Parceria/Subvenção  
3.4 Previsão de Execução do Objeto   
   
4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS    
 
 
 
 

Álvares Machado, 03 de março de 2017. 
 
 
 
 

José Carlos Cabrera Parra 
Prefeito 
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ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
MINUTA 

 
PROCESSO Nº ------------- 

TERMO DE COLABORAÇÃO DE RECURSOS COM A 
ENTIDADE  XXXXXXXXXXXXX  –  POR  MEIO  DE  CONVÊNIO 

  
  
       Em --------de-------de dois mil e dezessete, de um lado o Município de Álvares 
Machado, com sede à Praça da Bandeira, s/nº,  CNPJ  nº  43.206.424/0001-10,  neste  
ato  representado  pelo Sr. José Carlos Cabrera Parra, RG. nº ........., CPF n.º................., 
Prefeito Municipal, doravante simplesmente denominado de PREFEITURA, e de outro 
lado a ASSOCIAÇÃO/ ENTIDADE..................................., Entidade sem fins lucrativos 
com inscrição no CNPJ n.0000000000, com sede a Rua......................, nº 000 – 
Jardim......, na cidade de ............................., Estado de São Paulo, representada pelo seu 
Presidente......., portador do RG. N° ........./SSP/SP, e CPF n.º ........, neste ato 
simplesmente denominada de CONVENIADA, nos termos da Lei Municipal nº 
2.942/2016 de 05 de Dezembro de 2.016, resolvem entre si, celebrar o presente Termo 
do Convênio, mediante as cláusulas o que se segue:  
  
CLÁUSULA PRIMEIRA – do objeto  
  
1.1. Constitui objeto deste Termo a transferência de  recursos  financeiros  destinados ao 
atendimento as pessoas em situações de vulnerabilidade, exclusão social ou risco social 
e pessoal, com vistas à inclusão, e também profissionalização de pessoas com deficiência 
física, mental, auditiva, visual e múltipla, no âmbito do Município, de acordo com o  Plano  
de  Trabalho apresentados pela entidade, conforme  processo administrativo, nº 00/2017.  
  
 CLÁUSULA SEGUNDA – Obrigações da Entidade  
 
2.1. Participar da rede socioassistencial da Divisão de Assistência e Desenvolvimento 
Social, cumprir as normativas Constitucionais, Leis Federais, Estaduais e Municipais, 
além de Resoluções e Orientações Técnicas que regem a Política Nacional de 
Assistência Social (PNAS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), dentre as 
quais destacam-se a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal nº 8.742 de 07 de 
dezembro de 1993, alterada pela Lei Federal nº 12.435 de 06 de julho de 2011, que 
dispõe sobre a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, a NOB/RH-2009, Resolução 
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CNAS nº 109/2009 – que aprova a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais e 
posteriores alterações e Resolução CNAS nº 33/2012 que aprova a Norma Operacional 
Básica da Assistência Social- NOB/SUAS de 2012, Lei nº 8.080/1990, Lei nº 13.019, de 
31 de julho de 2014, art. 23 a 32, e suas alterações dadas pela Lei 13.204 de 2015 e a 
Deliberação CME nº 04 de 15 de julho de 2016 –DO – 16/07/2016.   
  
2.2 Cumprir as diretrizes conforme orientações emanadas pela Divisão e roteiro do Plano 
de Trabalho desenvolvido anualmente pela entidade;  
 
2.3 Executar as ações e objetivos constantes da Cláusula Primeira, em conformidade com 
o Plano de Trabalho, sendo vedada sua alteração, bem como a legislação pertinente. 
  
2.4  Contratar e  manter  recursos  humanos,  materiais  e  equipamentos  adequados  
para  a execução dos serviços estabelecidos neste Termo. 
  
2.5  Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as 
orientações e diretrizes técnicas e operacionais definidas, observadas as diretrizes 
contidas no Plano Municipal de Assistência Social e definidas pelos Conselhos 
Municipais. 
  
2.6  Aplicar integralmente os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, 
objeto deste  Termo,  bem  como  o  saldo  auferido  por  conta  das  aplicações  
financeiras  prevista  no  item  2.13, conforme Plano de Trabalho apresentados pela 
entidade, responsabilizando-se pelo integral cumprimento de todas as obrigações 
trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais decorrentes da contratação de pessoal. 
   
2.7  Apresentar,  mensalmente  a  prestação  de  contas  conforme  instruções  do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinada pelo Tesoureiro, pelo Presidente e 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e encaminhar cópia ao Conselho Municipal 
de Assistência Social para aprovação final das mesmas; 
  
2.8 Encaminhar, até o 5º dia útil de cada mês, o relatório de atividades desenvolvidas e o 
relatório anualmente no final, conforme modelo estabelecido pela administração pública.  
 
2.9  Agendar Férias dos funcionários, visando a não interrupção dos serviços prestados 
pela entidade.  
 
2.10  Manter  a  Prefeitura, o Conselho Municipal de Assistência Social e a Divisão  
informados  sobre  quaisquer  eventos  que  dificultem  ou  interrompam  o cumprimento 
expedido e homologado, curso normal de execução do Termo. 
  
2.11  Assegurar a Prefeitura, o Conselho Municipal de Assistência Social e ao Tribunal de 
Contas as condições necessárias ao acompanhamento, supervisão,  fiscalização  e  
avaliação  da  execução  e  dos  resultados  dos  serviços  objeto  deste  Termo,  bem 
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como o acesso a todos os documentos e ao local de execução do presente termo de 
parceira.  
 
2.12  Divulgar em todas  as  modalidades  de  promoção  e  eventos  da  entidade,  bem  
como  em veículos  adquiridos  com  recursos  públicos,  a  parceria  da  Prefeitura  como  
órgão  cofinanciador  do  serviço.  
 
2.13  Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto 
prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua 
utilização estiver prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso 
for igual ou superior a um mês, em caderneta de poupança.  Os rendimentos auferidos  
deverão  ser  demonstrados  através  de  extratos  bancários,  que acompanharão as 
prestações de constas mensais. 
  
2.14  Deduzir o percentual de 2% a 5% quando houver a contratação de prestadores de 
serviços com os recursos repassados à entidade, sendo estes demonstrados nas 
prestações de contas mensais. 
  
2.15  Utilizar  os  valores  repassados  durante  o  exercício  vigente  que  compreende  o  
período 01/02/2017  à  31/12/2017,  e  havendo  saldo  no  primeiro  dia  do  exercício  
seguinte  deverá  ser  devolvido  a respectiva conta do Município.  
 
2.16  Responsabilizar-se  pelo  pagamento  dos  encargos  trabalhistas,  previdenciários,  
fiscais  e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do 
termo de colaboração, não se caracterizando  responsabilidade  solidária  ou  subsidiária  
da  administração  pública  pelos  respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto 
da parceria ou restrição à sua execução.  
 
2.17  Divulgar,  em  seu  sítio  na  internet,  caso  mantenha,  e  em  locais  visíveis  de  
suas  sedes sociais e dos estabelecimentos em que exerça suas ações, todas as 
parcerias celebradas com o poder público.  
 
2.18  Cumprir continuamente e integralmente os acordos estabelecidos no presente 
Termo. 
  
CLÁUSULA TERCEIRA – das obrigações do Município 
 
3.1 Transferir à entidade os recursos financeiros indicados na Lei Municipal nº 
2.942/2016, e no objeto deste Termo, por meio de recursos próprios do Município, 
conforme cronograma de desembolso.  
 
3.2  Assessorar  tecnicamente,  a  entidade  na  execução  dos  serviços  contratados,  
objeto  do termo.  
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3.3 Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela 
entidade com base nos pressupostos dos indicadores de qualidade de Assistencial por 
meio de supervisão, do Plano e relatórios de atividades apresentados.  
 
3.4  Recomendar e oficializar prazo para que a entidade adote as providências cabíveis 
para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade.  
 
3.5 Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de 
paralisação ou da ocorrência de fato relevante da entidade, de modo a evitar sua 
descontinuidade. 
  
3.6  Disponibilizar ao Conselho Municipal de Assistência Social e demais conselhos os 
relatórios das atividades da entidade quando solicitados.  
 
3.7 Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros e solicitar pareceres de 
técnicos de outras áreas quando julgado pertinente.  
 
CLÁUSULA QUARTA– do Financiamento  
 
4.1 O Município por meio de seus recursos próprios destinará, obedecendo  o critério 
estabelecido mediante projeção orçamentária através da função programática nº 
082440034.2.03.3000 – Manutenção dos Serviços do Fundo de Assistência Social - 
3.3.50.43, no valor total de R$ 182.000,00 (Cento e oitenta e dois mil reais), a ser divida 
pelas Entidades e paga em 10 (dez) parcelas, a partir do mês de fevereiro de 2017. 
   
4.2  Fica  facultado  à  entidade  que  utilizar  recursos  na  modalidade  fixadas  no  item  
4.1 denunciar o Termo ou não prorrogá-lo, desde que indenize o Município 
proporcionalmente ao prazo restante para aquele estipulado como prazo máximo de sua 
vigência, conforme fixado no art. 57, II da Lei federal nº 8666/93. 
  
4.3  Quando  a  denúncia  ou  recusa  de  prorrogação  for  em  razão  de  interesse  
público devidamente justificado, de iniciativa do Município, a entidade fica dispensa da 
indenização de que trata o item anterior.  
 
4.4 As parcelas serão suspensas sempre que a entidade não cumprir os prazos 
estabelecidos para entrega dos documentos solicitados pela Prefeitura. 
  
4.5 A entidade deverá utilizar 100% dos recursos repassados durante a vigência deste 
Termo, caso isso não ocorra o saldo deverá ser restituído a conta do município.  
 
4.6 A  utilização  dos  recursos  repassados  para  os  serviços  ficam  condicionados  a 
padronização das despesas orçamentárias, conforme Lei Municipal nº 2.891/2015 e o 
Decreto de Repasses do Terceiro Setor da Prefeitura do Município de Álvares Machado.  
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4.7 Os recursos financeiros deverão  ser  aplicados  na  execução  do  objeto  aprovado  
em conformidade com as normas do tribunal de Contas do Estado de São Paulo.    
 
CLÁUSULA QUINTA – Da Execução 
  
5.1 O  Termo  deverá  ser  executado  fielmente  pelas  partes,  de  acordo  com  as  
cláusulas pactuadas,  a  legislação  pertinente,  respondendo  cada  um  dos  partícipes  
pelas  consequências  de  sua inexecução total ou parcial.  
 
5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo Município, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do Termo, ficando assegurado a seus 
agentes qualificados o poder discricionário de reorientar  ações  e  de  acatar,  ou  não,  
justificativas  com  relação  às  disfunções porventura havidas na execução.   
  
 
CLÁUSULA SEXTA – da prestação de contas  
 
6.1 A Entidade cumprirá além das normas (instruções  nº 01 e 02/2016) do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo, as seguintes condições: 
  
6.2 Prestação de contas até o dia 10 do mês  subsequente  ao  vencimento  mensal, 
acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, certidões e 
cópia das notas fiscais separadamente, por fonte de financiamento, conforme o art. 45, 
incisos I a VIII do Decreto 2719/2017; 
 
6.3 A Entidade encaminhará a prestação de contas em pasta, e também contendo 
relatório de atividades desenvolvidas de acordo com o objeto pactuado, e demais 
documentos solicitados pela Prefeitura e pela equipe de monitoramento e avaliação. 
 
6.4 A Entidade também que receba transferência de recursos de outros entes 
governamentais perante a Prefeitura, deverá prestar condições do citado no item anterior. 
  
6.5 As notas de despesas  deverão  indicar  no  corpo  dos  documentos  fiscais  originais, 
notadamente  nota  fiscal  eletrônica,  o  número  do  Termo  de  Colaboração  que  
autorizou  o  repasse,  a identificação do serviço, a identificação da entidade e do órgão 
público do município que faz o repasse. No caso de despesas  com  combustível,  
deverão  indicar  também  o  número  da  placa,  ano  e  modelo  do  carro oficial da 
entidade.  
 
6.6  O não cumprimento da entidade de qualquer obrigação estabelecida neste termo 
ensejará na interrupção dos pagamentos e devolução dos valores.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA  
 
7.1   O presente Termo de Colaboração terá vigência de 01/02/2017 a 31/12/2017.   
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CLÁUSULA OITAVA – Da Alteração e da Denúncia  
 
8.1    O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante 
alteração, e denunciado,  por  conveniência  dos  partícipes,  após  notificação  prévia  de  
30  (trinta)  dias,  sendo  que,  se  a denúncia for por parte da entidade, deverá ser 
precedida da entrega do relatório e prestação de contas da aplicação dos recursos 
recebidos até o momento.  
  
CLÁUSULA NONA – Das sanções para o caso de inadimplência  
 
9.1   Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, e da legislação 
específica, a  Administração  poderá,  garantida  a  prévia  defesa,  aplicar  à  organização  
da  sociedade  civil  parceira  as seguintes sanções:  
 
I - advertência;  
 
II  -  suspensão  temporária  da  participação  em  chamamento  público  e  impedimento  
de  celebrar  parceria  e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da 
Administração Pública sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos;  
 
III - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar 
parceria e contratos com órgãos e entidades de todas as  esferas  de  governo,  enquanto  
perdurarem  os  motivos  determinantes  da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será  concedida  
sempre  que  a  organização  da  sociedade  civil  ressarcir  a  administração  pelos  
prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem 
9.1 inciso II 9.2   A  sanção  estabelecida  no  subitem    9.1  inciso  II  e  III  é  de  
competência  exclusiva  da Prefeitura, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação da penalidade.  
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – da Rescisão  
 
10.1    Constitui  motivo  para  rescisão  do  termo  o  inadimplemento  de  quaisquer  das  
cláusulas pactuadas,  particularmente  quando  constatadas  a  utilização  dos  recursos  
em  desacordo  como  Plano  de Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de 
Contas nos prazos estabelecidos. 
   
 
CLÁUSULA DÉCIMA PIMEIRA – do foro  
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11.    Para  dirimir  as  questões  oriundas  deste  Termo,  que  não  forem  solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Presidente Prudente, 
desistindo de qualquer outro por mais privilegiado que seja.  
 
 E por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o presente 
termo em quatro (3) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas.  
  

 
 
 
 
 
 

Álvares Machado,    de            de  2017. 
 
 
 
 

José Carlos Cabrera Parra 
Prefeito Municipal 

 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
PRESIDENTE 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
TESTEMUNHAS:    _____________________                          ___________________  
                                Nome                                                     Nome     
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ANEXO IV - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
Processo n.º 209/2017 

Chamamento nº 001/2017 
 
 

  
Objeto – Constitui  objeto  deste  a  seleção  de  04  (quatro)  organizações  da  sociedade  
civil  para formalizar  Termo  de  Colaboração  para  a  gestão  de  Entidade  Filantrópica,  
sem  fins  lucrativos  e transferência de recursos financeiros destinados ao atendimento 
as pessoas em situações de vulnerabilidade, exclusão social ou risco social e pessoal, 
com vistas à inclusão, e também profissionalização de pessoas com deficiência física, 
mental, auditiva, visual e múltipla, de acordo com o previsto em edital:  
 
Entidade vistoriada:   
Data:  
  
Relatório:   
  
(    ) Aprovado  
(    ) Não Aprovado  
  
  
Álvares Machado(SP), 00 de ........ de 2.017. 
  
  
_________________________________  
  
      
Recebido  
  
_____________________________  
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Documentos para a organização da sociedade civil: 
 
 
 

ANEXO V (Papel timbrado da Entidade) 

 
CREDENCIAMENTO 

 
 
 

À Prefeitura do Município de Álvares Machado/SP, 
 
 
 
ILMO. Sr. Presidente da Comissão de Licitação para credenciamento das Entidades 
do Terceiro Setor, sem fins lucrativos (organização social) no âmbito do Município 
de Álvares Machado/SP. 
 
 
 
_________________________________ (qualificação da Entidade), neste ato 
representado(a) pelo representante legal, o Sr(a) ______________________________ 
(qualificação completa), vem respeitosamente perante Vossa Senhoria, requerer o 
Credenciamento na área assistencial, no âmbito do Município de Álvares 
Machado/SP, junto tanto a documentação necessária, conforme exigência do edital 
de chamamento público nº 00/2017. 
 
Nestes Termos. Pede Deferimento. 
 
 
 

Álvares Machado, ___ de ______ de 2017. 
 
 
 
 

___________________________ 
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ANEXOS VI 

 
DO DECRETO MUNICIPAL Nº 2664/15 

QUE REGULAMENTA A CONCESSÃO DE SUBVENÇÔES E/OU AUXÍLIOS E REPASSES AS 
ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 
 
 
Modelo I – Plano de Trabalho (Em papel timbrado da Entidade) 
 

PLANO DE TRABALHO   
Recurso Municipal 

 
1- Dados Cadastrais: 
 
Órgão/ Entidade proponente: 
CNPJ: 
Endereço: 
Cep: 
Cidade: 
Fone/Fax: 
E-mail: 
 
2- Do responsável: 
 
Nome do Diretor(a)/ Provedor(a): 
RG: 
CPF: 
Endereço residencial: 
Fone/Cel.: 
E-mail: 
 
3- Recursos Humanos: (Descrever os funcionários como no exemplo) 
 

Nº Natureza da função Formação Jornada/ Mês Vínculo Salário R$ 

01 Psicólogo Psicologia 100hs Estatutário R$ 2000,00 

05 Assistente Social Serviço Social 220hs CLT R$ 1.800,00 

 
 
4- Descrição do Serviço: 
 
Apresentação da Entidade: (Resumo) 
 
Projetos/Serviços: (Descrever geral todos os projetos e serviços desenvolvidos) 
 
Justificativa: (Justificar detalhado as ações a ser desenvolvidas com o recurso, podendo conter 
dados, gráficos, demonstrativos que justifique o projeto e o serviços); 
Objetivos: 
           Gerais: (Demonstrar o resultado final que se pretende alcançar) 
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           Específicos: (O alcance, mensuração) 
 
Metas: (Descrição de número de pessoas/ famílias/ leitos/ consultas a serem atendidas) 
 
Metodologia: (Descrever a dinâmica do projeto/ serviço, ações desenvolvidas, resultados 
esperados) 
 
Avaliação Organizacional: (Definir os indicadores, instrumentos, prazo e apontar o que pretende 
atingir) 
 
5- Período de Execução: (Discriminar o projeto/serviço: mês/ano para a consecução do serviço 
oferecido ao Município.) 
 
6- Recurso Financeiro Anual: (* Proposta Municipal) 
 

* Municipal: Estadual: Federal: Recurso Próprio Total 
(Soma todas) 

R$ R$ R$ R$ R$ 

 

Plano de Aplicação Recursos Financeiros do Convênio – ANUAL (MUNICIPAL) 

 

Item Sub Item Valor Total 

Recursos Humanos 
Existentes 

Exemplo Professor   

Exemplo Enfermeira   

Serviços de Terceiros Física   

Jurídica   

 
Material de Consumo 

Generos Alimentícios   

Material de Limpeza   

Material de Expediente   

 
7- Cronograma Físico Financeiro: 
 
Itens Sub itens Jan Fev mar abr maio jun jul Ago set out nov dez 

Recursos 
Humanos 

Professor             

             

Serviços 
de 
Terceiro 

Física             

Jurídica             

Material 
de 
consumo 

Generos 
Alimenticios 

            

Material 
Limpeza 

            

Material 
Expediente 

            

 

Data: ___/_____/ 2017 

______________________ 
Presidente 
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DOCUMENTOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 
 
 
 
Modelo II – Ficha Contábil (Papel Timbrado da Entidade) 
 

FICHA CONTÁBIL 

 
Órgão Concessor: Prefeitura do Município de Álvares Machado-SP. 
 
Entidade Beneficiária: 
 
Endereço: 
 
Banco: 
 
Agência/ nº da conta específica: 
 
Prestação de contas dos recursos recebidos no exercício de _____, no valor total de R$ 
0,00 (...) 
 
Data do recebimento do recurso: __/___/2017. R$ 0,00 
 

Data Pagamento * Histórico  Débito Crédito/ Saldo R$ 

00/00/201 Transferência 
recurso da PM 

 R$ 100,00 

00/00/201 CH. Nº000 R$ 50,00 R$ 50,00 

00/00/201 TED 667000000849 R$ 50,00 R$ 0,00 

TOTAL SALDO 
 

R$ 0,00 

* Data do pagamento do recurso 
 
 
 

_________________, 00 de  ___________ de 2.01_. 
 
 
 
 
 

_______________________ 
Presidente 
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Modelo III- Os Anexos da Instrução 01 e 02/2016 do TCE com base na Lei 13.019/2014 (Papel 
Timbrado da Entidade) 
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Modelo IV – Relatório de Atividades (Mês): 
 

a. Identificação da Entidade; 
b. Composição da atual diretoria estatutária; 
c. Recursos Humanos (demonstrando quantidade de funcionários 

remunerados e valores); 
d. Atividades mês (detalhar serviços/ projetos desenvolvidos); 
e. Meta Alcançada; 
f. Fonte de Recursos; 
g. Informações complementares; 

* (papel timbrado e assinado pelo Presidente) 

 
Anexos - Extratos (Mês): (Solicitar via Banco) 
 
- Extrato de conta corrente da conta do recebimento do recurso (Mês); 
- Extrato de conta aplicação mês da conta; 
 
 
               - Certidões FGTS/ CND/ Trabalhista; 
 
 
               - Cópia do Estatuto e Ata se houver alteração; 
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