
ESTADO DO TOCANTINS 
MUNICÍPIO DE GURUPI 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

1 
 

BR 242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), Lote 04, Gleba 08, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. 
Fone: (063) 3301-4318 

 

             
Edital do Chamamento Público nº 002/2018 

EDITAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
Processo Administrativo nº 2018.001174 

 
I. PREÂMBULO 

I.I. O Município de Gurupi, Estado do Tocantins, tendo como interveniente a SECRETARIA 
MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, através de seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº 518, de 30 de 
maio de 2017, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto na Lei 13.019, de 31 de julho 
de 2014 alterada pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015, Lei Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 
2015, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, Resolução nº 109/2009 do CNAS, Decreto Federal nº 
8.726/2016 e demais Legislações pertinentes, torna público para conhecimento dos interessados o 
CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, nos termos 
e condições estabelecidas no presente instrumento de Chamamento.  

 
I.1. DATA DE REALIZAÇÃO: DIA 18 DO MÊS DE JUNHO DE 2018, ÀS 09:00 (nove horas) horário local. 
I.2. LOCAL: Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência 

Social, Gurupi – TO / A/C Comissão de Seleção, situada na BR-242, KM 407 (saída para a 
cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio Central, parte do loteamento Fazenda 
Santo Antônio, Gurupi – TO. 

 
II. DO EDITAL E SEUS RESPECTIVOS ANEXOS 

II.1. O Presente Edital e seus anexos estão disponíveis para download no site da Prefeitura Municipal, no 
seguinte endereço: www.gurupi.to.gov.br. 

 
II.2. São partes integrantes deste Instrumento Convocatório os seguintes Anexos: 

 ANEXO I -  Termo de Referência; 

 ANEXO II  - Modelo de Declaração de Ciência, Concordância e Atendimento aos 
Requisitos mínimos do Art. 33 da Lei Federal nº 13.019/14; 

 ANEXO III - Modelo de Relação dos Dirigentes da Entidade e de Atendimento ao Art. 7º, 
inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil; 

 ANEXO IV - Modelo de Declaração de não ocorrência de fatos impeditivos; 

 ANEXO V - Modelo de Declaração de Condições Materiais; 

 ANEXO VI - Minuta do Termo de Colaboração;  

 ANEXO VII  - Modelo de Proposta de Plano de Trabalho. 
 

III. PUBLICIDADE DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
III.1. O presente Edital é objeto de ampla publicidade, tendo seu extrato publicado no Diário Oficial da 

União (DOU), Diário Oficial do Estado (DOE), Jornal do Tocantins e divulgado na íntegra em página 
do sítio eletrônico oficial da Prefeitura do Município de Gurupi, www.gurupi.to.gov aba de licitações 
e nos Murais da Prefeitura Municipal de Gurupi-TO, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, contado 
da data de sua publicação até o Credenciamento dos representantes das OSC’s interessadas e 
recebimento do envelope, contendo as Propostas de Plano de Trabalho e a Declaração de Ciência, 
Concordância e Atendimento aos Requisitos mínimos do Art. 33 da Lei Federal nº 13.019/14, a serem 
elaboradas nos moldes do modelo previsto no ANEXO II E ANEXO VII do presente Edital. 

 

IV. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS 
III.1. Além das OSC’s, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar o presente Edital quanto às 

falhas ou por irregularidade, devendo, para tanto, formalizar seu pedido até cinco dias úteis antes do 
início do período de credenciamento e entrega de envelope. 

 
III.2. A impugnação a este ato convocatório deverá ser dirigida à Secretaria Municipal do Trabalho e de 

Assistência Social, protocolada no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira, no 
Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 407 (saída para a cidade de 
Peixe), Gurupi-TO, observando-se, obrigatoriamente, o seguinte:  

http://www.gurupi.to.gov/
http://www.gurupi.to.gov.br/
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a) Estar redigida em petição escrita devidamente fundamentada e acompanhada da documentação 
pertinente, devidamente autenticada (Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de 
registro civil ou cópia legível do Estatuto Social da Organização da Sociedade Civil, bem como sua 
última alteração. Tratando-se de sociedade cooperativa, apresentar certidão simplificada emitida por 
junta comercial), e instruída com o número deste Chamamento Público e do respectivo Processo 
Administrativo;  

b) Estar devidamente assinada pelo representante legal do licitante, com comprovação da aptidão do 
signatário que tem os poderes para tal, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento 
procuratório, se for o caso. 

 
III.3. Não será admitida a impugnação do edital por intermédio de e-mail e/ou fax. 
 

III.4. Caso seja acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do Chamamento 
Público. 

 

III.5. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração, o interessado que 
não o fizer no prazo estabelecido, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

III.6. A impugnação feita tempestivamente pelo interessado não o impedirá de participar do 
Chamamento Público até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

 

III.7. Eventuais pedidos de impugnação deverão ser julgados e respondidos em até 03 (três) dias úteis 
pela Comissão de Seleção. 

  
III.8. As impugnações não suspendem os prazos previstos no Edital. As respostas às impugnações serão 

juntadas nos autos do processo de Chamamento Público e estarão disponíveis para consulta por 
qualquer interessado.  

 

III.9. Eventual modificação no Edital decorrente de impugnações ensejará divulgação pela mesma forma 
que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a alteração 
afetar a formulação das propostas de Plano de Trabalho ou o princípio da isonomia.  

 

III.10. Os esclarecimentos complementares sobre o Edital e respectivos anexos poderão ser solicitados até 
o 2º (segundo) dia útil anterior à data prevista para o credenciamento e entrega do envelope, 
mediante provocação por escrito dos interessados, permanecendo a Secretaria Municipal do Trabalho 
e Assistência Social à disposição para esclarecê-las e prestar informações das 08:00 às 12:00 horas e das 
14:00 às 18:00 horas, na BR-242, KM 407 (saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, 4ª etapa, Prédio 
Central, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, Gurupi-TO, Fone: (63) 3301-4318, 
e-mail: semtas@gurupi.to.gov.br.   

 

III.11. Os pedidos de esclarecimentos somente serão respondidos se forem considerados pertinentes, a 
exclusivo critério da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social. As respostas aos 
pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas via e-mail para a requerente e divulgadas na internet 
no site da Prefeitura Municipal de Gurupi/TO, no seguinte endereço eletrônico: 
www.gurupi.to.gov.br. 

  
III.12. As eventuais dúvidas e demais informações poderão ser prestadas pela Secretaria Municipal do 

Trabalho e da Assistência Social, das 08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas, no telefone (063) 
3301-4318.   

 
III.13. A não solicitação de informações complementares por parte de alguma proponente implicará na 

tácita admissão de que as informações técnicas e jurídicas contidas neste Edital e no Processo foram 
consideradas suficientes para sua devida participação no Chamamento Público. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Edital a celebração de Termo de Colaboração com Organização da Sociedade 
Civil para manutenção do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo 

Institucional, para atendimento de até 20 crianças e adolescentes. 
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2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
2.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de Propostas de Plano de Trabalho, para a 

celebração de parceria com a Prefeitura do Município de Gurupi, por intermédio da Secretaria do 
Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, visando à formalização de 
TERMO DE COLABORAÇÃO, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à OSC, conforme condições estabelecidas neste Edital e 
seus Anexos.  

 
2.2. O presente Chamamento Público tem como fundamento a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada 

pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015, Lei Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei nº 8.069, 
de 13 de julho de 1990, Resolução nº 109/2009 do CNAS e demais Legislações pertinentes. 

 
3. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

3.1. A Organização da Sociedade Civil deverá realizar todas as atividades de acolhimento institucional de 
acordo com as normas vigentes. A atuação deverá ser composta, entre outras atividades, por: 

 

a) Os educadores/cuidadores deverão trabalhar, preferencialmente, em turnos fixos diários, de modo 
que o mesmo educador/cuidador desenvolva sempre determinadas tarefas da rotina diária (ex: 
preparar café da manhã, almoço, jantar, dar banho, preparar para a escola, apoiar as tarefas escolares, 
acompanhar quanto ao uso da medicação diariamente quando for necessário, colocar para dormir, 
entre outras obrigações). 

b) A composição da equipe que deve atuar nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes 
deve ser regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (Resolução 
Nº130, de 2005 do CNAS) e deverá atuar nos respectivos moldes. 

c) Observar os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;  
d) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada 

criança ou adolescente);  
e) Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 

construção da identidade;  
f) Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou 

adolescente, de modo a preservar sua história de vida;  
g) Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se 

mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste 
acompanhamento;  

h) Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior; 

i) Elaborar, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, o Plano Individual de 
Acompanhamento e o Projeto Político Pedagógico do serviço de Acompanhamento psicossocial dos 
usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar;  

j) Manter a Capacitação da equipe mínima e acompanhamento dos demais funcionários;  
k) Apoiar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores;  
l) Encaminhar discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD 

(Sistema de Garantia de Direitos) das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e 
adolescentes e suas famílias;  

m) Organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário 
individual; 

n) Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de 
relatórios semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente, apontando:  
I. Possibilidades de reintegração familiar;  
II. Necessidade de aplicação de novas medidas; ou,  
III. Quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 
encaminhamento para adoção. 

 

4. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

4.1. Fica estabelecido que a execução do objeto deverá ocorrer por parte da OSC, no endereço a ser 
disponibilizado e autorizado previamente pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 
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4.1.1. A Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social – SEMTAS será a responsável por arcar 
mensalmente com o pagamento da locação do bem imóvel onde funcionará o Abrigo Institucional. 

 
4.2. A locação do imóvel atenderá a estrutura mínima com espaço físico e condições operacionais necessárias 

à implementação e funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional, devendo funcionar de acordo 
com a Tipificação Nacional de Serviços – Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 com as 
Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 

 
5. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
5.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos próprios, destinados à 

manutenção do serviço de acolhimento institucional, oriundos de recursos do tesouro municipal. 
Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS. 
Dotação: 09.0901.08.244.0841.2068 
Elemento da Despesa: 335043. 
Fonte: 010  
 

5.2. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, 
respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 
administrativa.  

 

6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
6.1. Para acompanhamento e fiscalização do Termo de Colaboração, ficam responsáveis: O Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), Telefone: 3301-4318, e-mail: saladosconselhosgurupi@gmail.com/semtas@gurupi.to.gov.br. 

 

6.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo 
que não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido poderá ordenar a 
suspensão da execução, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores de serviço estejam 
sujeitos. 

 

6.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da OSC, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestadas às 
execuções prestadas, subsistirá a responsabilidade da OSC pela solidez, qualidade e segurança destas 
execuções. 
 

7. DAS CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DA PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

7.1. Poderão participar do Chamamento Público as Organizações da Sociedade Civil, assim consideradas 
aquelas definidas no artigo 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c” da Lei Federal nº 13.019/2014: 

 

a) Entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente 
na consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva; 

 

b) As sociedades cooperativas: 
b.1) Previstas na Lei no 9.867, de 10 de novembro de 1999; 
b.2) As integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; 
b.3) As alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; 
b.4) As capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de cunho 

social.   
 

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

 
7.2. Deverá (ão) estar inscritas no Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), no Conselho 

Municipal do Direito da Criança e do Adolescente (CMDCA) e Cadastro Nacional de Entidades de 
Assistência Social (CNEAS). 
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7.3. A(s) OSC(s) atenderá (ão) o número máximo de 20 crianças e adolescentes de 0 a 17 anos 11 meses e 
29 dias. O Abrigo Institucional deverá ter o período de funcionamento ininterrupto de 24 horas, 
devendo estar de acordo com a Resolução do CNAS nº 21/2016. 

 
7.4. De acordo com o artigo 2º da Resolução do CNAS nº 21/2016, a OSC deverá cumprir, 

cumulativamente, com os seguintes requisitos: 
 
I - ser constituída em conformidade com o disposto no art. 3° da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; 
II – estar inscrita no respectivo conselho municipal de assistência social ou no conselho de assistência 

social do Distrito Federal, na forma do art. 9° da Lei nº 8.742, de 1993;  
III – estar cadastrada no Cadastro Nacional de Entidades de Assistência Social – CNEAS, de que trata o 

inciso XI do art.19 da Lei nº 8.742, de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento 
Social e Agrário - MDSA. 

 
7.5. A participação das organizações da sociedade civil interessadas no credenciamento implica na 

aceitação de todas as condições apresentadas.  
 
8. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

8.1. A análise dos documentos apresentados, e consequentemente o julgamento do presente Chamamento 
Público será realizado pela Comissão de Seleção composta por 03 (três) membros, sendo 1 (um) 
Representante do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, 1 (um) Representante do 
Conselho Municipal da Assistência Social e 1 (um) membro da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeados pela Portaria 042/2018. Os membros da Comissão de Seleção cumprem os requisitos 
previstos na Lei nº 13.019/2014. 

 
8.2. Para subsidiar os trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 

especialistas que não sejam membros da Comissão. 
 
8.3. Nenhum membro da Comissão de Seleção poderá participar de forma alguma de projeto concorrente 

ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais com as propostas apresentadas, ou de 
parentesco com os proponentes. 

 
8.4. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade 

das informações e documentos apresentados pelas entidades participantes ou para esclarecer dúvidas 
e omissões. Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da 
impessoalidade e da transparência. 

 
8.5. A Comissão de Seleção é soberana e decidirá sobre casos omissos.  
 
9. DO RECEBIMENTO DO ENVELOPE E DO CREDENCIAMENTO DO REPRESENTANTE 

9.1. No local, data e horário fixado no Edital, a Comissão de Seleção receberá simultaneamente, os 
documentos necessários para realização de Credenciamento do Representante da Organização de 
Sociedade Civil (fora de envelope), e o envelope contendo a Proposta de Plano de Trabalho e a 
Declaração de Ciência, Concordância e Atendimento aos Requisitos mínimos do art. 33 da Lei 

Federal 13.019/14, devidamente lacrado e com identificação da Organização de Sociedade Civil e 
meios de contatos conforme modelo abaixo, o qual será rubricado pela Comissão de Seleção: 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 
COMISSÃO DE SELEÇÃO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 
OBJETO: CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA 
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
INTERESSADO: (DENOMINAÇÃO DA OSC) 
CNPJ: 
ENDEREÇO: 
TELEFONE: 
E-MAIL:  
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9.2. As OSCs participantes deverão credenciar o seu Representante perante a Comissão de Seleção, sendo 
obrigatória a comprovação da outorga dos poderes para tal representação. 

 

9.3. A pessoa indicada a se credenciar para representar a OSC em todos os atos referentes a este 
Chamamento Público deverá apresentar-se munida dos seguintes documentos (fora do envelope): 

a) documento de identidade na forma da lei, com fotografia; 
b) estatuto da entidade ou instrumento legal de sua formação, comprovando a representação da OSC, em 
que conste o nome do representante e os poderes para representá-la, ou cópia da ata da assembleia de 
eleição do dirigente, em ambos os casos autenticada em cartório ou apresentada junto com o documento 
original, para permitir que a Comissão de Seleção ateste sua autenticidade. 
 

9.4. Caso o representante da OSC não seja seu representante estatutário ou legal, o Credenciamento será 
feito por intermédio de procuração, mediante instrumento público ou particular. Nesse caso, o 
representante também entregará à Comissão de Seleção, cópia autenticada em cartório do ato que 
estabelece a prova de representação da entidade, em que constem os nomes dos representantes ou 
dirigentes com poderes para a constituição de mandatários. 

 

9.5. Caso o representante da OSC não apresente os documentos de credenciamento de acordo com as 
condições previstas no Edital, seu envelope será recebido pela Comissão de Seleção, entretanto, não 

será reconhecida qualquer impugnação, recurso, por parte do portador do envelope durante o curso 
do Procedimento Administrativo, visto que ficará impedido de se manifestar em nome da respectiva 
interessada em virtude de não estar credenciado. 

 

9.6. A Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social e 
a Comissão de Seleção não se responsabilizarão por envelopes endereçados via postal ou por outra 
forma, entregues em local diverso do local previsto no Edital, ou que por outro motivo não cheguem 
tempestivamente para serem reconhecidos.  

 

9.7. Somente será aprovada a Proposta de Plano de Trabalho que contiver, no mínimo, o que dispõem os 
incisos I a IV do art. 22 da Lei Federal nº 13.019/2014: 

a) Descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre essa 
realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; (Art. 22, inciso I, da Lei nº 
13.019/2014) 

b) Descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; (Art. 22, inciso II, 
da Lei nº 13.019/2014) 

c) Previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos 
abrangidos pela parceria; (Art. 22, inciso II-A, da Lei nº 13.019/2014) 

d) Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas; (Art. 
22, inciso III, da Lei nº 13.019/2014) 

e) Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. (Art. 22, inciso 
IV, da Lei nº 13.019/2014) 

 

9.8. A Proposta de Trabalho deverá ser apresentada em uma única via impressa, tendo todas as folhas 
rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo técnico responsável pela 
elaboração do Plano de Trabalho e pelo representante legal da OSC proponente.  

 

9.9.  Após o prazo estabelecido no Edital para apresentação do Plano de Trabalho, nenhum outro será 
recebido, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e 
formalmente solicitados pela administração pública municipal. 

 

9.10. Cada OSC deverá apresentar apenas um Plano de Trabalho. 
 

9.11. Da Declaração 

9.11.1. Para participar da seleção, objeto deste Chamamento Público, a OSC deverá apresentar (dentro do 
envelope de Proposta de Plano de Trabalho) Declaração de Ciência, Concordância e Atendimento 

aos Requisitos mínimos do art. 33 da Lei Federal 13.019/14, afirmando que está ciente e concorda com 
as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam pela veracidade e 
legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção. (Conforme 
modelo Anexo II deste Edital) 
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10. DA SELEÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 
10.1. A Comissão de Seleção irá analisar toda a documentação apresentada pelas OCSs concorrentes, no 

prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir do primeiro dia útil subsequente a data da entrega 
do envelope de Proposta de Plano de Trabalho, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma 
devidamente justificada, por igual período. 

 

10.2. O conteúdo do envelope será rubricado e analisado pelos membros da Comissão de Seleção, que 
terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

 

10.3.  As propostas deverão conter informações que atendem aos critérios de julgamento estabelecidos na 
Tabela de Pontuação abaixo, observado o modelo contido no Anexo VII deste Edital. 

 

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

 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Critérios de julgamento Metodologia de Pontuação 
Pontuação Máxima 

por Item 

(A) Informações sobre as ações a serem 
executadas, metas a serem atingidas, indicadores 
que aferirão o cumprimento das metas e prazos 
para execução das ações e para o cumprimento 
das metas e informações sobre o método de 
monitoramento e avaliação das ações propostas.  

- Grau de pleno atendimento (2,0)  
- Grau satisfatório de atendimento (1,0)  
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório ou errôneo (0,0)  
A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta.  

2,0 

(B) A adequação da proposta aos objetivos da 
política pública, do plano, do programa ou da 
ação que insere a parceria.  

- Grau de pleno adequação (2,0)  
- Grau satisfatório de adequação (1,0)  
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de adequação 
ou errôneo (0,0)  
A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta  

2,0 

(C) A adequação da proposta ao valor de 
referência  

- Grau de pleno adequação (2,0)  
- Grau satisfatório de adequação (1,0)  
- O não atendimento ou o atendimento 
insatisfatório do requisito de adequação 
ou errôneo (0,0)  
A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta 

2,0 

(D) Descrição da realidade objeto da parceria e 
do nexo entre essa realidade e a atividade ou 
projeto proposto. 

- Grau de pleno da descrição (2,0)  
- Grau satisfatório da descrição (1,0)  
- O não atendimento ou descrição 
insatisfatória ou errôneo (0,0)  
A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta  

2,0 

(E) Capacidade técnico-operacional. - Grau pleno de capacidade técnico-
operacional (2,0)  
- Grau satisfatório de capacidade 
técnico-operacional (1,0)  
- O não atendimento ou atendimento 
insatisfatório do requisito de capacidade 
técnico-operacional ou errôneo (0,0)  
A atribuição de nota “zero” neste 
critério implica eliminação da proposta  

2,0 

Pontuação Máxima Global  10,0 
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10.5. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento (E), 
deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção 
administrativa contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, 
inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 

 

10.6.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de julgamento 
(E), informando as atividades ou projetos desenvolvidos, sua duração, financiador(es), local ou 
abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A 
comprovação documental de tais experiências dar-se-á na fase de celebração do Termo de 
Colaboração, sendo que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as 
providências indicadas no subitem anterior. 

 

10.7. Serão eliminadas as Propostas de Plano de Trabalho:  
a) cuja pontuação total for inferior a 1 (um) ponto acima de 50% da pontuação máxima global;  
b) que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C), (D) ou (E);  
c) que estejam em desacordo com o Edital;  
d) cujo valor mensal estiver acima do valor de referência previsto no subitem 5.1. deste Edital;  
e) com valor incompatível com o objeto da parceria, a ser avaliado pela Comissão de Seleção à luz da 
estimativa realizada e de eventuais diligências complementares, que ateste a inviabilidade econômica e 
financeira da proposta.  

 
10.8. As Propostas de Plano de Trabalho não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de 
acordo com a pontuação total obtida com base na Tabela de Pontuação, 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.  

 
10.9. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida no critério de julgamento (B).  

 
10.10. Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida, 
sucessivamente, nos critérios de julgamento (A), (C), (D) e (E). Caso essas regras não solucionem o 
empate, será considerada vencedora a OSC com mais tempo de constituição e, em último caso, a questão 
será decidida por sorteio.  
 

10.11. Será obrigatoriamente justificada a seleção de Proposta de Plano de Trabalho que não for a mais 
adequada ao valor de referência constante deste Chamamento Público, levando-se em conta a pontuação 
total obtida e a proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto.  
 

11. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
11.1. Após a análise das documentações apresentadas pelos interessados, o Secretário Municipal de 

Assistência Social disponibilizará o resultado no sítio oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi no 
endereço www.gurupi.to.gov.br e no Diário Oficial do Estado.  

 
12. DOS RECURSOS E DAS CONTRARRAZÕES 

12.1. Após a divulgação do resultado preliminar, os participantes inconformados poderão recorrer, 
apresentando suas razões devidamente fundamentadas, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados 
a partir do primeiro dia subsequente a data da publicação do resultado preliminar no Diário Oficial do 
Estado. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/Comissão de Seleção, protocolado no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h no Protocolo 
Geral da Prefeitura Municipal de Gurupi, sito na BR 242, Km 407 (saída para a cidade de Peixe), Lote 
04, Gleba 08, Prédio Central, parte do loteamento Faz. Santo Antônio, Gurupi-TO. 

 
12.2. Havendo interposição de recurso, a Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social 

comunicará aos demais participantes para, caso queiram, apresentar as contrarrazões no prazo de 05 
(cinco) dias úteis contados do recebimento da notificação.    

http://www.gurupi.to.gov.br/
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12.3. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.  
 

12.4. Não será admitido mais de um recurso em nome do mesmo interessado, versando sobre o mesmo 
motivo. 

 

12.5. É assegurado à OSC Proponente obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de 
seus interesses, arcando somente com os devidos custos. 

 
12.6. Os recursos e as respectivas contrarrazões interpostos serão dirigidos à Comissão de Seleção, que 

terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, 
para julgamento, podendo reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente informado, 
ao Sr. Secretário da pasta responsável pela parceria, com as informações necessárias à decisão final. 

 
12.7. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 2 

(dois) dias úteis, contado do recebimento do recurso pelo Secretario da Pasta responsável. A 
motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância 
com fundamentos de pareceres anteriores, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão 
parte integrante do ato decisório.  

 
12.8. Não caberá novo recurso contra esta decisão.  

 
12.9. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam 

e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução do 
processo de seleção. 

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

 
12.11. Tanto os recursos quanto as decisões recursais proferidas serão disponibilizados no sítio da 

Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br). 
 
13. DA HOMOLOGAÇÃO E DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO FINAL 

13.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recursos, o Secretário 
do Trabalho e da Assistência Social irá homologar e divulgar no Diário Oficial do Estado e sítio da 
Prefeitura Municipal de Gurupi o resultado definitivo do processo de seleção. (art. 19 do Decreto nº 
8.726, de 2016). 

 
13.2. A homologação do resultado preliminar, não gera direito para a Organização da sociedade Civil 

(OSC) à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de 2014).  

 
13.3. Se, após o recebimento e julgamento das Propostas de Plano de Trabalho, houver apenas uma única 

OSC classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências deste Edital, a Administração 
Pública Municipal poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o 
processo de celebração da parceria. 

 
14. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO: 
14.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, no todo ou em parte, por razões de interesse 

da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo em caso de ilegalidade, sem 
que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

 
15. DA FASE DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

15.1. Para a celebração da parceria, o Secretário Municipal do Trabalho e da Assistência Social convocará 
a OSC selecionada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da convocação, apresentar os 
documentos que comprove o atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre nos impedimentos (vedações) legais. 
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16. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
16.1. Depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública 

procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da 
sociedade civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014, quais 
sejam: 

  
a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de 

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

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

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

d) Possuir no momento da apresentação da proposta do Plano de Trabalho, 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 de Pessoas Jurídicas – CNPJ (art. 33, caput, 
inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);  

e) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia legível do Estatuto 
Social da Organização da Sociedade Civil, bem como sua última alteração, com a comprovação de seu 
registro, em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014. Tratando-se 
de sociedade cooperativa, apresentar certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, 
inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

f) Cópia legível do comprovante de endereço (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);  
g) Cópia legível da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, 

endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, conforme Anexo III – Declaração e 

Relação dos Dirigentes da Entidade (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014);  
i) Cópia legível da Carteira de Identidade e CPF do representante legal da Organização da Sociedade 

Civil e do dirigente responsável solidariamente pelo cumprimento da parceria; 
j) Declaração exarada pelo representante legal da organização da sociedade civil de que, atendendo ao 

Art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Organização não emprega 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados menores 
de dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

k) Cópia legível do Comprovante de inscrição e de situação Cadastral de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
l) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos 

documentos; 
m) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro 
de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

n) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 
o) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou 

sede da OSC, ou outra equivalente na forma da Lei; 
p) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo 
com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei. 

q) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de objeto de 
natureza semelhante (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014), demonstrada 
através da apresentação dos respectivos comprovantes, podendo ser admitidos, sem prejuízo de 
outros:  
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r.1) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos 
internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;  

r.2) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  
r.3) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a 

respeito dela;  
r.4) Currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, 

cooperados, empregados, entre outros;  
r.5) 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.  

s) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas, a ser comprovada.  

t) Possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a 
ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme ANEXO V – Declaração 

de Condições Materiais.  
u) Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de 

profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço 
físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 
13.019, de 2014). No entanto, deverá ter o mínimo de equipamentos e colaboradores. 

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

 
16.2. Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples e original para ser 

conferida pela Comissão de Seleção. 
 
16.3. A ausência de qualquer documento descrito acarretará a desclassificação da organização. 
 

16.4. Na hipótese da Organização da Sociedade Civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 
acima, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de 
parceria nos termos da proposta por ela apresentada. (Art. 28, §1º, da Lei nº 13.019/2014). 

 
16.5. Caso a OSC convidada, conforme o item 17.4. deste Edital, aceite celebrar a parceria, proceder-se-á à 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos previstos no Edital. (Art. 
28, §2º, da Lei nº 13.019/2014). 

 

16.6. Não será aceito nenhum acréscimo de informação após a entrega da documentação. 
 

17. IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
17.1. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:  
 
a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 

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

da Lei nº 13.019, de 2014);  
c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 

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

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; ou for 
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);  
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e) Tenha sido punida, pelo período que durar a penalidade, com suspensão de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a administração, com declaração de inidoneidade para licitar ou 
contratar com a administração pública, com a sanção prevista no inciso II do art. 73 da Lei nº 13.019, 
de 2014, ou com a sanção prevista no inciso III do art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014. (Art. 39, caput, 
inciso V, da Lei nº 13.019, de 2014);  

f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso 
VI, da Lei nº 13.019, de 2014);  

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares 
ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada 
para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que 
tenha sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso 
VII, da Lei nº 13.019, de 2014).  

 
17.2. Não é permitida a atuação em rede.  
 
18. PARECER DE ÓRGÃO TÉCNICO E ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
18.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 

legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico emitido 
pela Comissão de Seleção e aprovado pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social, e de prévia dotação orçamentária para execução da 
parceria. 

  
18.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.  
 
18.3. Durante o período compreendido entre a apresentação dos documentos que comprove o 

preenchimento dos requisitos para celebração da parceria 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 
celebração. 

  
18.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando 

houver.  
 

19. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
19.1. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato 

no Diário Oficial do Estado (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 

20. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

20.1. A vigência do Termo de Colaboração será a partir de sua publicação até 31/12/2020, podendo ser 
prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 
Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e 
os princípios gerais da administração pública. 

 

20.2 A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de celebrar o Termo de Colaboração 
por parte do Município. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 

21.1. A Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, além das obrigações contidas neste Edital, das 
cabíveis por determinação legal, obriga-se a:  

 

a) Planejar, organizar e executar a capacitação e educação permanente com certificação para os 
profissionais que compõem a equipe multidisciplinar do Serviço de Acolhimento a Criança e 
Adolescente; 

b) Arcar mensalmente com a disponibilização do imóvel e de profissionais para a equipe 
multidisciplinar: composta por 03 (três) profissionais sendo um Psicólogo, um Assistente Social, 
um Pedagogo; 
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c) Manter os Recursos Humanos (equipe multidisciplinar) de acordo com a NOB-RH/SUAS; 
d) Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSC 

em decorrência deste Chamamento, bem como apoiar tecnicamente a OSC na execução das atividades 
objeto deste Chamamento; 

e) Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC PARCEIRA, para que seja alcançado o objeto do 
Termo de Colaboração em toda a sua extensão e no tempo devido; 

f) Assinalar prazo para que a OSC adote providências necessárias para o exato cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Chamamento, sempre que verificada alguma irregularidade, sem 
prejuízo da retenção do objeto deste termo, até o saneamento das impropriedades ocorrentes; 

g) Publicar o extrato do Termo de Colaboração e dos aditamentos no Diário Oficial do Estado e a íntegra 
do Termo de Colaboração no sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi; 

h) Transmitir à OSC parceira as informações necessárias à prestação do serviço; 
i) Designar prepostos de maneira conjunta com o CMDCA e CMAS para proceder ao acompanhamento 

e à fiscalização do serviço prestado, objeto do presente Edital, com competência para atestar o efetivo 
serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à OSC as ocorrências 
de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 
 

22. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
22.1. A Organização da Sociedade Civil parceira deverá ter ciência das seguintes obrigações: 
 

a) Ter ciência que serão classificadas apenas as OSC’s que forem consideradas aptas em todos os 
requisitos previstos no Termo de Referência e no Edital, e apresentar a documentação exigida; 

b) A OSC deverá possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados durante todo o 
processo de sua execução; 

c) Executar fielmente o objeto da parceria, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, com as 
cláusulas pactuadas e legislação pertinente, adotando todas as medidas necessárias à correta execução 
do Termo de Colaboração; 

d) Apresentar o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira e prestar contas à 
PREFEITURA, nos termos do Capítulo IV, da Lei Federal nº 13.019/2014; 

e) Comunicar à Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social, por escrito, a ocorrência de 
fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução da atividade; 

f) Responsabilizar-se pela integridade física e psicológica das crianças e adolescentes durante o 
acolhimento institucional; 

g) Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pelo caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Criança e 
Adolescente e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com a 
política nacional de Assistência Social vigente; 

h) É obrigação da ENTIDADE/OSC zelar pela conservação da estrutura e instalações do prédio, 
responsabilizando-se pelos danos que vierem a ocorrer. 

i) Proporcionar amplas e iguais condições de acesso ao público alvo abrangido pelos serviços 
assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza; 

j) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o 
atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas aos objetivos desta 
Colaboração; 

k) Sobrepor os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na prestação dos serviços objeto desta 
Colaboração, conforme estabelecido; 

l) Registrar, controlar e sistematizar informações sobre os serviços de acolhimento com as crianças, 
adolescentes atendidas de forma regionalizada. 

m) A prestação dos Serviços de Acolhimento deverá ocorrer de acordo com a Resolução CNAS n° 31, de 
31 de outubro de 2013 e o Plano de Acolhimento Municipal de Criança e Adolescente dos Serviços de 
Proteção Social Especial da Assistência Social e o caderno de Orientações Técnicas.  

n) Desenvolver, em integração com os gestores de assistência social do Município, a integração 
operacional com o Sistema de Justiça, com a definição de fluxos e procedimentos referentes à aplicação 
e execução da medida protetiva de acolhimento, conforme art. 88, inciso VI da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; e  

o) Apresentar Plano de Trabalho contendo OBJETIVOS, METODOLOGIA, METAS, ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos disponibilizados, relatório 
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das atividades desenvolvidas na Instituição de Acolhimento, no momento da realização do 
Chamamento Público, de acordo com diretrizes definidas no Art. 22 da Lei nº 13.204/2015. 

p) Manter o período de funcionamento ininterrupto de 24 horas 
q) Acompanhar a situação jurídico-familiar de todas as crianças e adolescentes acolhidos, observando 

prazos e acompanhamento técnico;  
r) Promover todas as medidas cabíveis para garantir o desligamento rápido e responsável da criança e 

do adolescente do Serviço de Acolhimento de forma articulada com os órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos, seja prioritariamente pela reintegração do vínculo familiar natural, seja pela obediência 
aos trâmites da colocação em família substituta pelo Cadastro Nacional de Adoção; 

s) Articular o atendimento das crianças e adolescentes acolhidos e de suas famílias com serviços da rede 
socioassistencial e com as demais políticas públicas (saúde, educação, habitação, entre outros); 

t) Assegurar todos os serviços de saúde necessários à criança e ao adolescente pertencente ao seu 
município, ainda que esteja acolhido em outro município, bem como aos seus familiares, inclusive 
quanto à oferta de medicamentos; 

u) Arcar com todos os gastos provenientes da manutenção, incluindo a alimentação e o mobiliário 
necessário para o regular funcionamento do Abrigo Institucional, bem como os gastos com energia, 
água, telefone, internet, e demais insumos necessários ao perfeito atendimento dos serviços; 

v) Garantir o mobiliário necessário para o regular funcionamento de quartos, sala de estar e jantar, 
ambiente de estudo, banheiro, cozinha, área de serviço, sala para equipe técnica, dentre outros se 
houver necessidade; devendo a OSC seguir as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes, entre as orientações, em especial a da organização dos quartos que 
devem contar com camas / berços / beliches e guarda pertences (armários, guarda-roupa, etc.) 
pessoais de cada criança e adolescente de forma individualizada; 

w) Dispor sobre o horário de visitas, sendo preferencialmente durante o dia, podendo ser realizado em 
outro horário desde que com aviso prévio de maneira justificada e com a autorização do coordenador; 

x) Não transferir a outrem as obrigações assumidas. 
 

23.2. É vedado ao (a) Credenciado (a): 

 a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 

23. DAS SANÇÕES 

23.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho, com a Lei Federal nº 
13.019/2014 e com as demais legislações específicas, a Administração Pública poderá aplicar à OSC 

PARCEIRA as sanções previstas no Art. 73 da Lei nº 13.019/2014. 
a) advertência;  
b) suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebração de 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, por prazo não 
superior a dois anos;  

c) declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.  

 

23.2. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso 
do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de 
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o 
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente 
notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 

23.3. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 
ampla defesa e ao contraditório. 

 

23.4. As sanções previstas nas alíneas “a” e “b” do item 23.1 são da competência do Secretário Municipal 
responsável pela pasta. 

 

23.5. A sanção prevista na alínea “c” do item 23.1 é da competência exclusiva de autoridade superior da 
Administração Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no 
prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos 
de sua aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 
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24. DO PAGAMENTO 
24.1. O valor repassado para a Organização de Sociedade Civil realizar a execução do objeto, após a 

celebração do Termo de Colaboração, será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, 
proveniente de pactuação do Município de Gurupi com o Estado do Tocantins para efetivação de 
serviços regionalizados da proteção social, especial de alta complexidade.  

 
24.2. A prestação de contas deverá ser feita mensalmente mediante apresentação de relatórios 

comprovando os pagamentos efetuados com os recursos liberados, as metas alcançadas, todos sem 
rasuras, fazendo constar no mesmo as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o 
nome do Banco e respectiva Agência, obedecendo ao disposto no Capítulo IV, Seções I e II, artigos 63 a 
72 da Lei Federal nº 13019/2014. É necessário que conste também o Nº do Chamamento, Nº do Termo 
de Colaboração e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento da parcela.  

 
24.3. O pagamento relativo a cada parcela estará condicionado à apresentação da Prestação de contas pela 

OSC e sua consequente aprovação pelo Secretário Municipal do Trabalho e da Assistência Social, bem 
como a liberação do valor do recurso do tesouro municipal e/ou Fundo Estadual de Assistência Social 
– FEAS. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social. 

 
24.4. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o 

qual será direcionada à conta bancária específica. 
 
24.5. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade 

com o respectivo cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, 
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 
24.6. A Fatura deverá estar acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal a 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e 
Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

 
24.7. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá sustar/ reter, o pagamento de qualquer 

fatura apresentada pela CREDENCIADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 

a) Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto credenciado; 
 

b) Débito da CREDENCIADA, proveniente da execução do Termo de Colaboração; 
 

c) Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CREDENCIADA 
atenda à cláusula infringida. 

 

24.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

 

 24.9. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral, efetuados com recursos da 
parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o 
disposto nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. Recomenda-se a 
leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a 
conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

 

24.10. Os recursos da parceria geridos pela OSC PARCEIRA estão vinculados ao plano de trabalho e não 
caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas públicas e devem ser alocados nos seus 
registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. (Art. 35 da Decreto nº 8.726 de 
27 de abril de 2016). 

 

24.11. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao 
Município, por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 
da Lei Federal nº 13.019/2014.  
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24.12. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e 
financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência 
administrativas. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de 
parceria com quaisquer dos Proponentes, os quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro.  

 

24.13. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo 
admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho conforme art. 46 da Lei 
nº 13.019, de 2014. 

 
24.14. Os recursos financeiros recebidos em decorrência da colaboração serão depositados em conta 

corrente específica em instituição financeira pública conforme prevê o Art. 51 da Lei Federal nº 
13.019/2014. 

 
24.14.1. Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em conta 

poupança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo;  
 
24.14.2. Os rendimentos da aplicação financeira poderão ser utilizados exclusivamente no objeto da 

colaboração, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas para os demais recursos 
transferidos para a OSC. (Art. 51, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014). 

  
24.15. A movimentação e utilização dos recursos financeiros obedecerá ao que dispõe os artigos 45, 46, e 

51 a 53, da Lei Federal nº 13.019/2014. 
 
25. DA RESCISÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
25.1. Este instrumento de parceria poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, nos termos do 

inciso XVI do art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014. 
 
25.2. Na ocorrência de denúncia, os partícipes serão responsáveis somente pelas obrigações relativas ao 

período em que participaram voluntariamente da parceria, não sendo admissível cláusula obrigatória 
de permanência ou sancionadora dos denunciantes.  

 
25.3. Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC PARCEIRA, a PREFEITURA poderá, 

exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e 
independente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades 
pactuadas:  

a) retomar os bens públicos em poder da OSC PARCEIRA, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso 
de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de 
contas o que foi executado pela OSC PARCEIRA até o momento em que a PREFEITURA assumiu 
essas responsabilidades.  

 
25.3.1. No caso da transferência da responsabilidade pela execução do restante do objeto da parceria, a 

PREFEITURA, deverá convocar OSC Proponente deste Chamamento Público, desde que atendida a 
ordem de classificação e mantidas as mesmas condições do instrumento anterior. 

 
25.3.1.1. Na impossibilidade justificada da convocação de que trata o subitem 25.3.1. ou na ausência de 

interesse das OSC’s convocadas, a PREFEITURA assumirá diretamente a execução do objeto ou 
realizará novo Chamamento Público.  

 
25.4. Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos 
ao Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração 
de tomada de contas especial.  

 
25.4.1. Na devolução de que trata o subitem 25.4., observada a vinculação legal dos recursos, deverá ser:  
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a) estornada a despesa orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos do próprio exercício; ou  
b) registrada a receita orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos de exercícios anteriores. 
 
26. DISPOSIÇÕES FINAIS  
26.1. A negativa ou o não comparecimento, no prazo estabelecido, para firmar o Termo de Colaboração 

acarretará na decadência do direito, num prazo máximo de 5 dias úteis. 
  
26.2. A comissão de seleção resolverá os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital, 

observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública.  
 
26.3. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 

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

 
26.4. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à 

participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, 
não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública. 

 
 
 

Gurupi/TO, aos 17 dias do mês de maio de 2018. 
 
 
 

Silvério Taurino da Rocha Moreira 
Secretário Municipal de Assistência Social / 

Fundo Municipal de Assistência Social 
Decreto Nº 518/2017 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018  
Processo Administrativo nº 2018001174 

 
ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA  
ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS E QUANTITATIVOS ESTIMADOS 

 

 

1.  DEMANDANTE 

Demandante: Município de Gurupi por intermédio da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/ Fundo Municipal de Assistência Social  

Responsável: Silvério Taurino da Rocha Moreira   
Telefone: (63) 3301 - 4318 
 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVOS 

2.1. Considerando a realização da visita técnica e análise situacional realizada pela Secretaria Estadual do 
Trabalho e Assistência Social (SETAS), órgão fiscalizador, orientador e sancionador dos serviços de 
proteção social a crianças e adolescentes nos municípios, verificou-se a necessidade de parceria entre 
OSC e o Município de Gurupi para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco. 

 

2.2. Sendo assim, faz-se necessária a realização do Chamamento Público para seleção de Propostas de 
Plano de Trabalho, para a celebração de parceria com a Prefeitura Municipal de Gurupi, por intermédio 
da Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, 
visando a formalização de TERMO DE COLABORAÇÃO com Organização da Sociedade Civil (OSC), 
com o intuito de realizar a manutenção e funcionamento de Entidade à Criança e Adolescente na faixa 
etária de 0 a 17 anos 11 meses e 29 dias, no município de Gurupi. 

 

2.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade 
orçamentária para a celebração do Termo de Colaboração. 

 

2.4. O Termo de Colaboração que será formalizado terá por finalidade o desenvolvimento do serviço de 
acolhimento institucional, na modalidade de Abrigo Institucional de acordo com as Orientações 
Técnicas para serviços de acolhimento de Crianças e Adolescentes, a Resolução nº 109/2009 do CNAS, 
a lei 8.069/90, a Resolução nº 23/2013 do CNAS e a Lei nº 13.019/2014 alterada pela Lei 13.204 de 14 de 
dezembro de 2015. 

 

2.5. O Serviço de Acolhimento Institucional a Crianças e Adolescentes, na modalidade Abrigo Institucional, 
é ação Sócioassistêncial em proteção social especial de alta complexidade, destinado a indivíduos com 
vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que se encontrem em situações de risco pessoal e social. 
Desta forma, o Abrigo Institucional terá o fim de garantir proteção integral conforme dispõe o Art. 98 e 
Art. 101, inciso VII, do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). 

 

2.6. O atendimento na modalidade de abrigo institucional será feito em unidade institucional semelhante a 
uma residência, destinada ao atendimento de até 20 crianças e/ou adolescentes de ambos os sexos. 

 
3. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

3.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de Propostas de Plano de Trabalho, para a 
celebração de parceria com a Prefeitura do Município de Gurupi, por intermédio da Secretaria do 
Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, visando à formalização de 
TERMO DE COLABORAÇÃO, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros à OSC, conforme condições estabelecidas no Edital e 
seus Anexos.  

 
3.2. O presente Chamamento Público tem como fundamento a Lei 13.019, de 31 de julho de 2014 alterada 

pela Lei 13.204 de 14 de dezembro de 2015, Lei Estadual Nº 2.980, de 08 de julho de 2015, Lei nº 8.069, de 
13 de julho de 1990, Resolução nº 109/2009 do CNAS, Decreto Federal nº 8.726, de 2016 e demais 
Legislações pertinentes. 
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4. DO OBJETO 
4.1. Constitui objeto deste Termo de Referência a celebração de Termo de Colaboração com Organização 

da Sociedade Civil para manutenção do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo 
Institucional, para atendimento de até 20 crianças e adolescentes. 

 
5. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 
5.1. A Organização da Sociedade Civil deverá realizar todas as atividades de acolhimento institucional de 

acordo com as normas vigentes. A atuação deverá ser composta, entre outras atividades, por: 
a) Os educadores/cuidadores deverão trabalhar, preferencialmente, em turnos fixos diários, de modo que 

o mesmo educador/cuidador desenvolva sempre determinadas tarefas da rotina diária (ex: preparar 
café da manhã, almoço, jantar, dar banho, preparar para a escola, apoiar as tarefas escolares, 
acompanhar quanto ao uso da medicação diariamente quando for necessário, colocar para dormir, entre 
outras obrigações). 

 
b) A composição da equipe que deve atuar nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes deve 

ser regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (Resolução Nº130, 
de 2005 do CNAS) e deverá atuar nos respectivos moldes. 

 
c) Observar os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;  
 
d) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada 

criança ou adolescente);  
 
e) Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 

construção da identidade;  
 
f) Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou 

adolescente, de modo a preservar sua história de vida;  
 
g) Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se 

mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste 
acompanhamento;  

 
h) Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 

supervisionado por um profissional de nível superior; 
 
i) Elaborar, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, o Plano Individual de 

Acompanhamento e o Projeto Político Pedagógico do serviço de Acompanhamento psicossocial dos 
usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar;  

 
j) Manter a Capacitação da equipe mínima e acompanhamento dos demais funcionários;  
 
k) Apoiar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores;  
 
l) Encaminhar discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD 

(Sistema de Garantia de Direitos) das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e 
adolescentes e suas famílias;  

 
m) Organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário 

individual; 
 
n) Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios 

semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente, apontando:  
I. Possibilidades de reintegração familiar;  
II. Necessidade de aplicação de novas medidas; ou,  
III. Quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 
encaminhamento para adoção. 
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6. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
6.1. Fica estabelecido que a execução do objeto deverá ocorrer por parte da OSC, no endereço a ser 

disponibilizado e autorizado previamente pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

6.1.1. A Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social – SEMTAS será a responsável por arcar 
mensalmente com o pagamento da locação do bem imóvel onde funcionará o Abrigo Institucional. 

 

6.2. A locação do imóvel atenderá a estrutura mínima com espaço físico e condições operacionais 
necessárias à implementação e funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional, devendo 
funcionar de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços – Resolução nº 109, de 11 de novembro de 
2009 com as Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 

 

7. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
7.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos próprios, destinados à 

manutenção do serviço de acolhimento institucional, oriundos de recursos do tesouro municipal. 
Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS. 
Dotação: 09.0901.08.244.0841.2068 
Elemento da Despesa: 335043. 
Fonte: 010  
 

7.2. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e financeira, 
respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência administrativa.  
 

8. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 
8.1. Para acompanhamento e fiscalização do Termo de Colaboração, ficam responsáveis: O Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), Telefone: 3301-4318, e-mail: saladosconselhosgurupi@gmail.com/semtas@gurupi.to.gov.br. 

 

8.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo que 
não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido poderá ordenar a suspensão 
da execução, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores de serviço estejam sujeitos. 

 

8.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da OSC, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestadas às 
execuções prestadas, subsistirá a responsabilidade da OSC pela solidez, qualidade e segurança destas 
execuções. 
 

9. REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO DO CHAMAMENTO PÚBLICO: 

9.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado, no todo ou em parte, por razões de interesse da 
Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, 
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulá-lo em caso de ilegalidade, sem 
que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

 

10. DA FASE DE CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
10.1. Para a celebração da parceria, o Secretário Municipal do Trabalho e da Assistência Social convocará a 

OSC selecionada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a partir da convocação, apresentar os 
documentos que comprove o atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que não 
incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

 

10.2. REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

10.2.1. Depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, a administração pública 
procederá à verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela organização da sociedade 
civil selecionada dos requisitos previstos nos arts. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014, quais sejam: 

  

a) Ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância 
pública e social (art. 33, caput, inciso I, da Lei 13.019/2014); bem como objetivos, finalidades 
institucionais e capacidade técnica e operacional compatíveis com o objeto do instrumento a ser 
pactuado (art. 35, caput, inciso III, da Lei 13.019/2014). Estão dispensadas desta exigência as 
organizações religiosas e as sociedades cooperativas (art. 33, §§ 2º e 3º, Lei nº 13.019, de 2014);  

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

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

d) Possuir no momento da apresentação da proposta do Plano de Trabalho, 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 de Pessoas Jurídicas – CNPJ (art. 33, caput, 
inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014);  

e) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia legível do Estatuto Social 
da Organização da Sociedade Civil, bem como sua última alteração, com a comprovação de seu registro, 
em conformidade com as exigências previstas no art. 33 da Lei nº 13.019, de 2014. Tratando-se de 
sociedade cooperativa, apresentar certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, 
inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

f) Cópia legível do comprovante de endereço (art. 34, caput, inciso VII, da Lei nº 13.019, de 2014);  
g) Cópia legível da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
h) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, 

endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 
registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um deles. (art. 34, caput, incisos V e VI, da Lei nº 
13.019, de 2014);  

i) Cópia legível da Carteira de Identidade e CPF do representante legal da Organização da Sociedade Civil 
e do dirigente responsável solidariamente pelo cumprimento da parceria; 

j) Declaração exarada pelo representante legal da organização da sociedade civil de que, atendendo ao Art. 
7º, inciso XXXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil, a Organização não emprega 
menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendizes, e que não detém empregados menores de 
dezoito anos em condições de trabalho noturno, perigoso ou insalubre. 

k) Cópia legível do Comprovante de inscrição e de situação Cadastral de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
l) Certificado de Regularidade junto ao FGTS, com validade comprovada até a data da entrega dos 

documentos; 
m) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União. Conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 1.751, de 2 de outubro 
de 2014, ou outra equivalente na forma da Lei; 

n) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Estadual; 
o) Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeito de Negativa de Débito Municipal do domicílio ou 

sede da OSC, ou outra equivalente na forma da Lei; 
p) Prova de inexistência de débitos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, emitida através do site www.tst.jus.br/certidão, de acordo 
com a Lei nº 12.440, de 07/07/2011, ou outra que tenha a mesma comprovação na forma da lei. 

q) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de objeto de natureza 
semelhante (art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 2014), demonstrada através da 
apresentação dos respectivos comprovantes, podendo ser admitidos, sem prejuízo de outros:  

r.1) Instrumentos de parceria firmados com órgãos e entidades da administração pública, organismos 
internacionais, empresas ou outras organizações da sociedade civil;  

r.2) Relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas;  
r.3) Publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC ou a 

respeito dela;  
r.4) Currículos profissionais de integrantes da OSC, sejam dirigentes, conselheiros, associados, cooperados, 

empregados, entre outros;  
r.5) 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.  

s) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento 
das metas estabelecidas, a ser comprovada.  

t) Possuir condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação ou aquisição com recursos da parceria, a 
ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC. 
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u) Não será necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a contratação de 
profissionais, a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço 
físico para o cumprimento do objeto da parceria (art. 33, caput, inciso V, alínea “c” e §5º, da Lei nº 
13.019, de 2014). No entanto, deverá ter o mínimo de equipamentos e colaboradores. 

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

 

10.2.2. Os documentos deverão ser apresentados em cópia autenticada ou cópia simples e original para ser 
conferida pela Comissão de Seleção. 

 

10.2.3. A ausência de qualquer documento descrito acarretará a desclassificação da organização. 
 

10.2.4. Na hipótese da Organização da Sociedade Civil selecionada não atender aos requisitos exigidos 
acima, aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a celebração de 
parceria nos termos da proposta por ela apresentada. (Art. 28, §1º, da Lei nº 13.019/2014). 

 

10.2.5. Caso a OSC convidada, conforme o item 10.2.4. deste Termo de Referência, aceite celebrar a 
parceria, proceder-se-á à verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos 
previstos no Edital. (Art. 28, §2º, da Lei nº 13.019/2014). 

 

10.2.6. Não será aceito nenhum acréscimo de informação após a entrega da documentação. 
 
10.3. IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
10.3.1. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que:  
 

a) Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território 
nacional (art. 39, caput, inciso I, da Lei nº 13.019, de 2014);  

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

c) Tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão 
ou entidade da administração pública federal, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, 
companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, exceto em 
relação às entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não 
são considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas (art. 
39, caput, inciso III e §§ 5º e 6º, da Lei nº 13.019, de 2014);  

d) Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se for 
sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados; ou for 
reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, caput, inciso IV, da Lei nº 13.019, de 2014);  

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

f) Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, caput, inciso VI, 
da Lei nº 13.019, de 2014);  

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 
nos últimos 8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou que tenha 
sido considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos 
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, caput, inciso VII, da Lei nº 
13.019, de 2014).  

 

10.3.2. Não é permitida a atuação em rede.  
 

11. PARECER DE ÓRGÃO TÉCNICO E ASSINATURA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
11.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 

legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico emitido 
pela Comissão de Seleção e aprovado pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
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Social/Fundo Municipal de Assistência Social, e de prévia dotação orçamentária para execução da 
parceria. 

  
11.2. A aprovação do plano de trabalho não gerará direito à celebração da parceria.  
 

11.3. Durante o período compreendido entre a apresentação dos documentos que comprove o 
preenchimento dos requisitos para celebração da parceria 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 celebração. 

  
11.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando 

houver.  
 

12. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
12.1. O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato 

no Diário Oficial do Estado (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014). 
 

13. DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO  
13.1. A vigência do Termo de Colaboração será a partir de sua publicação até 31/12/2020, podendo ser 

prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 
Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e 
os princípios gerais da administração pública. 

 

13.2 A realização do Chamamento Público não implica na obrigação de celebrar o Termo de Colaboração 
por parte do Município. 

 

14. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE: 

14.1. A Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, além das obrigações contidas neste Termo de 
Referência, das cabíveis por determinação legal, obriga-se a:  

 

a) Planejar, organizar e executar a capacitação e educação permanente com certificação para os 
profissionais que compõem a equipe multidisciplinar do Serviço de Acolhimento a Criança e 
Adolescente; 

b) Arcar mensalmente com a disponibilização do imóvel e de profissionais para a equipe 
multidisciplinar: composta por 03 (três) profissionais sendo um Psicólogo, um Assistente Social, um 
Pedagogo; 

c) Manter os Recursos Humanos (equipe multidisciplinar) de acordo com a NOB-RH/SUAS; 
d) Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSC 

em decorrência deste Chamamento, bem como apoiar tecnicamente a OSC na execução das atividades 
objeto deste Chamamento; 

e) Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC PARCEIRA, para que seja alcançado o objeto do 
Termo de Colaboração em toda a sua extensão e no tempo devido; 

f) Assinalar prazo para que a OSC adote providências necessárias para o exato cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Chamamento, sempre que verificada alguma irregularidade, sem prejuízo 
da retenção do objeto deste termo, até o saneamento das impropriedades ocorrentes; 

g) Publicar o extrato do Termo de Colaboração e dos aditamentos no Diário Oficial do Estado e a íntegra 
do Termo de Colaboração no sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi; 

h) Transmitir à OSC parceira as informações necessárias à prestação do serviço; 
i) Designar prepostos de maneira conjunta com o CMDCA e CMAS para proceder ao acompanhamento e 

à fiscalização do serviço prestado, objeto do presente Termo de Referência, com competência para 
atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à OSC 
as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 

 
15. DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA: 

15.1. A Organização da Sociedade Civil parceira deverá ter ciência das seguintes obrigações: 
 

a) Ter ciência que serão classificadas apenas as OSC’s que forem consideradas aptas em todos os requisitos 
previstos no Termo de Referência e no Edital, e apresentar a documentação exigida; 

b) A OSC deverá possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados durante todo o 
processo de sua execução; 
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c) Executar fielmente o objeto da parceria, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, com as cláusulas 
pactuadas e legislação pertinente, adotando todas as medidas necessárias à correta execução do Termo 
de Colaboração; 

d) Apresentar o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira e prestar contas à 
PREFEITURA, nos termos do Capítulo IV, da Lei Federal nº 13.019/2014; 

e) Comunicar à Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social, por escrito, a ocorrência de 
fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução da atividade; 

f) Responsabilizar-se pela integridade física e psicológica das crianças e adolescentes durante o 
acolhimento institucional; 

g) Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pelo caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Criança e 
Adolescente e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com a política 
nacional de Assistência Social vigente; 

h) É obrigação da ENTIDADE/OSC zelar pela conservação da estrutura e instalações do prédio, 
responsabilizando-se pelos danos que vierem a ocorrer. 

i) Proporcionar amplas e iguais condições de acesso ao público alvo abrangido pelos serviços 
assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza; 

j) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o 
atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas aos objetivos desta 
Colaboração; 

k) Sobrepor os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na prestação dos serviços objeto desta 
Colaboração, conforme estabelecido; 

l) Registrar, controlar e sistematizar informações sobre os serviços de acolhimento com as crianças, 
adolescentes atendidas de forma regionalizada. 

m) A prestação dos Serviços de Acolhimento deverá ocorrer de acordo com a Resolução CNAS n° 31, de 31 
de outubro de 2013 e o Plano de Acolhimento Municipal de Criança e Adolescente dos Serviços de 
Proteção Social Especial da Assistência Social e o caderno de Orientações Técnicas.  

n) Desenvolver, em integração com os gestores de assistência social do Município, a integração 
operacional com o Sistema de Justiça, com a definição de fluxos e procedimentos referentes à aplicação 
e execução da medida protetiva de acolhimento, conforme art. 88, inciso VI da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; e  

o) Apresentar Plano de Trabalho contendo OBJETIVOS, METODOLOGIA, METAS, ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos disponibilizados, relatório das 
atividades desenvolvidas na Instituição de Acolhimento, no momento da realização do Chamamento 
Público, de acordo com diretrizes definidas no Art. 22 da Lei nº 13.204/2015. 

p) Manter o período de funcionamento ininterrupto de 24 horas 
q) Acompanhar a situação jurídico-familiar de todas as crianças e adolescentes acolhidos, observando 

prazos e acompanhamento técnico;  
r) Promover todas as medidas cabíveis para garantir o desligamento rápido e responsável da criança e do 

adolescente do Serviço de Acolhimento de forma articulada com os órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos, seja prioritariamente pela reintegração do vínculo familiar natural, seja pela obediência aos 
trâmites da colocação em família substituta pelo Cadastro Nacional de Adoção; 

s) Articular o atendimento das crianças e adolescentes acolhidos e de suas famílias com serviços da rede 
socioassistencial e com as demais políticas públicas (saúde, educação, habitação, entre outros); 

t) Assegurar todos os serviços de saúde necessários à criança e ao adolescente pertencente ao seu 
município, ainda que esteja acolhido em outro município, bem como aos seus familiares, inclusive 
quanto à oferta de medicamentos; 

u) Arcar com todos os gastos provenientes da manutenção, incluindo a alimentação e o mobiliário 
necessário para o regular funcionamento do Abrigo Institucional, bem como os gastos com energia, 
água, telefone, internet, e demais insumos necessários ao perfeito atendimento dos serviços; 

v) Garantir o mobiliário necessário para o regular funcionamento de quartos, sala de estar e jantar, 
ambiente de estudo, banheiro, cozinha, área de serviço, sala para equipe técnica, dentre outros se 
houver necessidade; devendo a OSC seguir as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes, entre as orientações, em especial a da organização dos quartos que devem 
contar com camas / berços / beliches e guarda pertences (armários, guarda-roupa, etc.) pessoais de 
cada criança e adolescente de forma individualizada; 
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w) Dispor sobre o horário de visitas, sendo preferencialmente durante o dia, podendo ser realizado em 
outro horário desde que com aviso prévio de maneira justificada e com a autorização do coordenador; 

x) Não transferir a outrem as obrigações assumidas. 
 
15.2. É vedado ao (a) Credenciado (a): 

 a) Paralisar a execução do objeto do Chamamento Público, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 
16. DAS SANÇÕES:  

16.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho, com a Lei Federal nº 
13.019/2014 e com as demais legislações específicas, a Administração Pública poderá aplicar à OSC 

PARCEIRA as sanções previstas no Art. 73 da Lei nº 13.019/2014. 
 

17. DO PAGAMENTO 

17.1. O valor repassado para a Organização de Sociedade Civil realizar a execução do objeto, após a 
celebração do Termo de Colaboração, será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, 
proveniente de pactuação do Município de Gurupi com o Estado do Tocantins para efetivação de 
serviços regionalizados da proteção social, especial de alta complexidade.  

 

17.2. A prestação de contas deverá ser feita mensalmente mediante apresentação de relatórios 
comprovando os pagamentos efetuados com os recursos liberados, as metas alcançadas, todos sem 
rasuras, fazendo constar no mesmo as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome 
do Banco e respectiva Agência, obedecendo ao disposto no Capítulo IV, Seções I e II, artigos 63 a 72 da 
Lei Federal nº 13019/2014. É necessário que conste também o Nº do Chamamento, Nº do Termo de 
Colaboração e da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento da parcela.  

 
17.3. O pagamento relativo a cada parcela estará condicionado à apresentação da Prestação de contas pela 

OSC e sua consequente aprovação pelo Secretário Municipal do Trabalho e da Assistência Social, bem 
como a liberação do valor do recurso do tesouro municipal e/ou Fundo Estadual de Assistência Social – 
FEAS. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social. 

 
17.4. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual 

será direcionada à conta bancária específica. 
 
17.5. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade 

com o respectivo cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, 
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 
17.6. A Fatura deverá estar acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal a 

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e 
Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

 
17.7. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá sustar/ reter, o pagamento de qualquer 

fatura apresentada pela CREDENCIADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 
a) Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto credenciado; 
 

b) Débito da CREDENCIADA, proveniente da execução do Termo de Colaboração; 
 

c) Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CREDENCIADA 
atenda à cláusula infringida. 

 

17.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

 

 17.9. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral, efetuados com recursos da 
parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto 
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nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. Recomenda-se a leitura 
integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, 
seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

 
17.10. Os recursos da parceria geridos pela OSC PARCEIRA estão vinculados ao plano de trabalho e não 

caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas públicas e devem ser alocados nos seus 
registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. (Art. 35 da Decreto nº 8.726 de 27 
de abril de 2016). 

 
17.11. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 

provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Município, 
por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.  

 

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

 

17.13. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, 
dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho conforme art. 46 da Lei nº 13.019, de 
2014. 

 

17.14. Os recursos financeiros recebidos em decorrência da colaboração serão depositados em conta 
corrente específica em instituição financeira pública conforme prevê o Art. 51 da Lei Federal nº 
13.019/2014. 

 
17.14.1. Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em conta 

poupança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo;  
 
17.14.2. Os rendimentos da aplicação financeira poderão ser utilizados exclusivamente no objeto da 

colaboração, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas para os demais recursos 
transferidos para a OSC. (Art. 51, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014). 

  
17.15. A movimentação e utilização dos recursos financeiros obedecerá ao que dispõe os artigos 45, 46, e 51 

a 53, da Lei Federal nº 13.019/2014. 
 
18. DA RESCISÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

18.1. Este instrumento de parceria poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, nos termos do 
inciso XVI do art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 
 

Gurupi-TO, 08 de março de 2018. 
 

                             Joyce Brito Ribeiro 
       Coord. de Contratos e Termos de Referência 
Responsável pela elaboração do Termo de Referência. 
                          SECAD Fone (63) 3311-4309 
 
 
Aprovo o presente Termo de Referência 
 

 

SILVÉRIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/ 

     FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
Decreto nº 518/2017 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018  
Processo Administrativo nº 2018001174 

 
ANEXO II 

MODELO DE DECLARAÇÃO  
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA, CONCORDÂNCIA E ATENDIMENTO AOS REQUISITOS 

MÍNIMOS DO ART. 33 DA LEI FEDERAL 13.019/14 
 

À 
Comissão de Seleção 

Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para manutenção do 

serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo Institucional. 
 

(Denominação) Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________, com sede na ________________________, por intermédio do seu Representante, o(a) 
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ 
e do CPF nº _______________________,  

 

DECLARA, para fins de participação no Chamamento Público Nº 002/2018, cujo objeto é 

Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para manutenção do serviço de 

acolhimento institucional na modalidade Abrigo Institucional, sob as penalidades cabíveis, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital. 
 

Declara ainda que examinou, conheceu e se submete às condições contidas no EDITAL DO 
CHAMAMENTO PÚBLICO retro mencionado, bem como verificou todas as especificações nele exaradas, 
não havendo qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

 

Concorda e atende a todas as disposições, condições e requisitos previstos no Edital de 
Chamamento Público nº 002/2018 e anexos, na Lei Federal nº 13.019/2014 e legislações pertinentes, sendo 
que a OSC: 

 

É regida por estatuto social nos termos do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, e quando 
tratar-se de sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por Junta Comercial;  

 

Possui tempo mínimo de existência de 01 (um) ano, com cadastro ativo no CNPJ nos 
termos da alínea “a” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 13.019/2014, na data de apresentação da 
Proposta de Plano de Trabalho;  

 

Possui .................... (meses/anos) de experiência prévia, com efetividade, do objeto da 
parceria ou de natureza semelhante, nos termos da alínea “b” do inciso V do art. 33 da Lei Federal nº 
13.019/2014;  

 

 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 
 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 
 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 

Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da OSC. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018  
Processo Administrativo nº 2018001174 

 

ANEXO III 
MODELO DE DECLARAÇÃO E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 E ATENDIMENTO AO ART. 7º, INCISO XXXIII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL 

 
 

À 
Comissão de Seleção 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para manutenção do 

serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo Institucional. 
 

(Denominação) Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, 
com sede na ________________________, por intermédio do seu Representante, o(a) 
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ 
e do CPF nº _______________________,  

 
Declara para fins de celebração do Termo de Colaboração com o município de Gurupi para 

manutenção do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo Institucional, Chamamento 
Público Nº 002/2018, que:  

 
Não haverá contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, com os recursos repassados, 

de servidor ou empregado público, inclusive àquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança 
de órgão ou entidade da Administração Pública Municipal, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros ou parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade  

 
Não haverá contratação de empresa(s) pertencente(s) a parentes até 2º grau, inclusive por 

afinidade, de dirigentes da OSC, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de 
órgão ou entidade da Administração Pública Municipal ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade; 

 

Conforme o disposto no inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal, não emprega menor de 
18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, 
não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 
  

 
Nome do dirigente e cargo que 

ocupa na OSC 

 
Endereço residencial, 

Telefone e e-mail 

Número e órgão expedidor 
da Carteira de Identidade e 

número do CPF 

   

   

   

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 

 Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da OSC. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018  
Processo Administrativo nº 2018001174 

 

ANEXO IV 
DECLARAÇÃO DE NÃO OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 
À 
Comissão de Seleção 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para 

manutenção do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo 
Institucional. 

 
 

(Denominação) Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o nº 
__________________, com sede na ________________________, por intermédio do seu 
Representante, o(a) Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de 
Identidade – RG nº _________SSP_____ e do CPF nº _______________________,  

 
DECLARA para fins de participação no Chamamento Público Nº 002/2018, cujo objeto é 

a Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para manutenção 

do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo Institucional, sob as penas da 
lei, que: 

  
Não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos públicos;  
Não se submete, tal qual seus Dirigentes, às vedações previstas no art. 39 da Lei Federal 

nº 13.019, de 2014;  
Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no 

território nacional;  
Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;  
Não tem como dirigente membro do Poder ou do Ministério Público, ou Dirigente 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;  

Não teve as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos cinco anos, 
observadas as exceções previstas nas alíneas “a” a “c” do inciso IV do art. 39 da Lei Federal nº 
13.019/2014;  

Não se encontra submetida aos efeitos de:  
a) sanções de suspensão de participação em licitação e/ou impedimento de contratar 

com a administração;  
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;  
c) suspensão temporária da participação em chamamento público;  
d) impedimento de celebrar parceria ou contrato com a Administração Pública 

Municipal 
e) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;  
Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho 

de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; e  
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Não tem entre seus dirigentes pessoas cujas contas relativas a parcerias tenham sido 
julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 
Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave 
e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a 
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos 
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de Junho de 1992. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 
 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 
 
 

Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
OSC. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
Processo Administrativo nº 2018001174 

 

 
ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONDIÇÕES MATERIAIS 
 
 
À 
Comissão de Seleção 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para 

manutenção do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo 
Institucional. 

 
 

(Denominação) Organização da Sociedade Civil, inscrita no CNPJ sob o nº __________________, 
com sede na ________________________, por intermédio do seu Presidente, o(a) 
Sr(a)___________________________, portador(a) do Documento de Identidade – RG nº _________SSP_____ 
e do CPF nº _______________________,  

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

que dispõe de condições materiais (mobiliário) para o desenvolvimento das atividades ou projetos 
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 
 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 
 
 

 
Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 

OSC. 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
Processo Administrativo nº 2018001174 

 
ANEXO VI 

MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXX/2018 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 

 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI, 
POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO 
TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO 
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A (OSC) 
_______________________________________ PARA OS FINS 
QUE ESPECIFICA. 
 

 
Pelo presente instrumento de direito, de um lado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI,   

inscrita no CNPJ nº 01.803.618/0001-52, pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representada 
pelo Prefeito Municipal, Sr. LAUREZ DA ROCHA MOREIRA, por intermédio da SECRETARIA 
MUNICIPAL DO TRABALHO E DA ASSISTÊNCIA SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 14.764.485/0001-02., com sede na BR-242, KM 407 
(saída para a cidade de Peixe), lote 4, gleba 8, parte do loteamento Fazenda Santo Antônio, Gurupi – TO, 
CEP: 77.410-970, neste ato representada por seu Secretário nomeado pelo Decreto Municipal nº 518/2017, 
de 30/05/2017, o Sr. SILVÉRIO TAURINO DA ROCHA MOREIRA, brasileiro, casado, cursando 
Administração de Empresa, portador do CPF nº 278.956.961-49 e do RG nº 678.325 SSP-TO, residente e 
domiciliado na Rua B, Lt. 09, Qd. 14, S/Nº, Setor Engenheiro Waldir Lins, Gurupi-TO, CEP: 77.423-010, 
Telefone: (63) 9 9997-1800 / 9 8476-5833; e de outro lado a ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - 

OSC, denominada ............................., inscrita no CNPJ sob o nº ................., com sede na Cidade de ........., no 
endereço ......., CEP ............, neste ato representada por seu(s) representante(s) 
legal(is).........................................., conforme documento que fica arquivado no setor competente, doravante 
denominada simplesmente OSC PARCEIRA, resolvem firmar o presente Termo de Colaboração, com 
fundamento na Lei Federal nº 13.019, de 31 de Julho de 2014 e alterações, nos termos do Edital de 
Chamamento Público nº 002/2018 e seus anexos - Processo Administrativo nº 2018001174, e Plano de 
Trabalho aprovado (fls. nº ......), todos parte integrante deste Termo de Colaboração, têm entre si justo e 
avençado o quanto segue: 

 
DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

O presente Termo de Colaboração decorre do Ato de Ratificação do procedimento Administrativo do 
Chamamento Público nº 002/2018, por parte do Secretário Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social de Gurupi-TO, nomeado pelo Decreto Municipal nº 518, 
de 30 de maio de 2017,  conforme Termo de Homologação do Processo emitido em  ____/____/2018, tudo 
constante no Processo Administrativo nº 20181174, do qual passa a fazer parte integrante este 
Instrumento. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O presente instrumento tem por objeto a CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO COM 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARA MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE 
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, para 
atendimento de até 20 crianças e adolescentes. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO OBJETO 

2.1. A Organização da Sociedade Civil deverá realizar todas as atividades de acolhimento institucional de 
acordo com as normas vigentes. A atuação deverá ser composta, entre outras atividades, por: 

 

a) Os educadores/cuidadores deverão trabalhar, preferencialmente, em turnos fixos diários, de modo que 
o mesmo educador/cuidador desenvolva sempre determinadas tarefas da rotina diária (ex: preparar 
café da manhã, almoço, jantar, dar banho, preparar para a escola, apoiar as tarefas escolares, 
acompanhar quanto ao uso da medicação diariamente quando for necessário, colocar para dormir, entre 
outras obrigações). 

b) A composição da equipe que deve atuar nos serviços de acolhimento para crianças e adolescentes deve 
ser regulamentada pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos do SUAS (Resolução Nº130, 
de 2005 do CNAS) e deverá atuar nos respectivos moldes. 

c) Observar os cuidados básicos com alimentação, higiene e proteção;  
d) Organização do ambiente (espaço físico e atividades adequadas ao grau de desenvolvimento de cada 

criança ou adolescente);  
e) Auxílio à criança e ao adolescente para lidar com sua história de vida, fortalecimento da autoestima e 

construção da identidade;  
f) Organização de fotografias e registros individuais sobre o desenvolvimento de cada criança e/ou 

adolescente, de modo a preservar sua história de vida;  
g) Acompanhamento nos serviços de saúde, escola e outros serviços requeridos no cotidiano. Quando se 

mostrar necessário e pertinente, um profissional de nível superior deverá também participar deste 
acompanhamento;  

h) Apoio na preparação da criança ou adolescente para o desligamento, sendo para tanto orientado e 
supervisionado por um profissional de nível superior; 

i) Elaborar, em conjunto com o/a coordenador(a) e demais colaboradores, o Plano Individual de 
Acompanhamento e o Projeto Político Pedagógico do serviço de Acompanhamento psicossocial dos 
usuários e suas respectivas famílias, com vistas à reintegração familiar;  

j) Manter a Capacitação da equipe mínima e acompanhamento dos demais funcionários;  
k) Apoiar e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos educadores/cuidadores;  
l) Encaminhar discussão e planejamento conjunto com outros atores da rede de serviços e do SGD 

(Sistema de Garantia de Direitos) das intervenções necessárias ao acompanhamento das crianças e 
adolescentes e suas famílias;  

m) Organizar as informações das crianças e adolescentes e respectivas famílias, na forma de prontuário 
individual; 

n) Elaboração, encaminhamento e discussão com a autoridade judiciária e Ministério Público de relatórios 
semestrais sobre a situação de cada criança e adolescente, apontando:  
I. Possibilidades de reintegração familiar;  
II. Necessidade de aplicação de novas medidas; ou,  
III. Quando esgotados os recursos de manutenção na família de origem, a necessidade de 
encaminhamento para adoção. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO 
3.1. Fica estabelecido que a execução do objeto deverá ocorrer por parte da OSC, no endereço a ser 

disponibilizado e autorizado previamente pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social/Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

3.1.1. A Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social – SEMTAS será a responsável por arcar 
mensalmente com o pagamento da locação do bem imóvel onde funcionará o Abrigo Institucional. 

 

3.2. A locação do imóvel atenderá a estrutura mínima com espaço físico e condições operacionais 
necessárias à implementação e funcionamento do Serviço de Acolhimento Institucional, devendo 
funcionar de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços – Resolução nº 109, de 11 de novembro de 
2009 com as Orientações Técnicas para Serviços de Acolhimento de Crianças e Adolescentes. 

 

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO 

4.1. O valor repassado para a Organização de Sociedade Civil realizar a execução do objeto, após a 
celebração do Termo de Colaboração, será de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais, 
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proveniente de pactuação do Município de Gurupi com o Estado do Tocantins para efetivação de 
serviços regionalizados da proteção social, especial de alta complexidade.  

 

4.2. A prestação de contas deverá ser feita mensalmente mediante apresentação de relatórios comprovando 
os pagamentos efetuados com os recursos liberados, as metas alcançadas, todos sem rasuras, fazendo 
constar no mesmo as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência, obedecendo ao disposto no Capítulo IV, Seções I e II, artigos 63 a 72 da Lei Federal 
nº 13019/2014. É necessário que conste também o Nº do Chamamento, Nº do Termo de Colaboração e 
da Ordem de empenho, a fim de se acelerar o trâmite de recebimento da parcela.  

 

4.3. O pagamento relativo a cada parcela estará condicionado à apresentação da Prestação de contas pela 
OSC e sua consequente aprovação pelo Secretário Municipal do Trabalho e da Assistência Social, como 
também a liberação do valor do recurso do tesouro municipal e/ou Fundo Estadual de Assistência 
Social – FEAS. O pagamento será efetuado pela Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência 
Social. 

 

4.4. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) sob o qual 
será direcionada à conta bancária específica 

 

4.5. As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em estrita conformidade 
com o respectivo cronograma de desembolso, que guardará consonância com as metas da parceria, 
observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014. 

 

4.6. A Fatura deverá estar acompanhada dos documentos de comprovação da Regularidade Fiscal a 
Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, Estadual e 
Municipal, bem como a do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS, conforme o caso. 

 

4.7. O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL poderá sustar/ reter, o pagamento de qualquer 
fatura apresentada pela CREDENCIADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 

 

a) Descumprimento de obrigação relacionada com o objeto credenciado; 
 

b) Débito da CREDENCIADA, proveniente da execução do Termo de Colaboração; 
 

c) Não cumprimento da obrigação, hipótese em que o pagamento ficará retido até que a CREDENCIADA 
atenda à cláusula infringida. 

 

4.8. Nenhum pagamento será efetuado à credenciada enquanto pendente de liquidação, qualquer 
obrigação financeira que lhe tenha sido imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência sem que 
isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso). 

 

4.9. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral, efetuados com recursos da 
parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a legislação regente, em especial o disposto 
nos incisos XIX e XX do art. 42, nos arts. 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. Recomenda-se a leitura 
integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a conhece, 
seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

 

4.10. Os recursos da parceria geridos pela OSC PARCEIRA estão vinculados ao plano de trabalho e não 
caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas públicas e devem ser alocados nos seus 
registros contábeis conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade. (Art. 35 da Decreto nº 8.726 de 27 
de abril de 2016). 

 

4.11. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao Município, 
por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 52 da Lei 
Federal nº 13.019/2014.  

 

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

 

4.13. Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, sendo admitidas, 
dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho conforme art. 46 da Lei nº 13.019, de 
2014. 

 

4.14. Os recursos financeiros recebidos em decorrência da colaboração serão depositados em conta corrente 
específica em instituição financeira pública conforme prevê o Art. 51 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 
4.14.1. Os recursos recebidos, enquanto não utilizados, serão obrigatoriamente aplicados em conta 

poupança ou fundo de aplicação financeira de curto prazo;  
 
4.14.2. Os rendimentos da aplicação financeira poderão ser utilizados exclusivamente no objeto da 

colaboração, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas para os demais recursos 
transferidos para a OSC. (Art. 51, parágrafo único, da Lei Federal nº 13.019/2014). 

  
4.15. A movimentação e utilização dos recursos financeiros obedecerá ao que dispõe os artigos 45, 46, e 51 a 

53, da Lei Federal nº 13.019/2014. 
 

CLAUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas decorrentes do Chamamento correrão à conta dos recursos próprios, destinados à 
manutenção do serviço de acolhimento institucional, oriundos de recursos do tesouro municipal. 
Ação: APOIO ADMINISTRATIVO AO FAS. 
Dotação: 09.0901.08.244.0841.2068 
Elemento da Despesa: 335043. 
Fonte: 010  
 

CLAUSULA SEXTA - DO EMPENHO 
6.1. O valor repassado para a Organização de Sociedade Civil realizar a execução do objeto será de R$ 

7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) mensais. 
 

6.2. O empenho referente ao ano de 2018 será no valor de R$ 
_____________________(______________________________) que corresponde ao período de XX/XX/XX 
à 31/12/2018. 

 

6.3. O empenho referente ao ano de 2019 será no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) que corresponde 
ao período de 01/01/2019 à 31/12/2019. 

 

6.4. O empenho referente ao ano de 2020 será no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) que corresponde 
ao período de 01/01/2020 à 31/12/2020. 

 

CLAUSULA SETIMA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

7.1. Para acompanhamento e fiscalização do Termo de Colaboração, ficam responsáveis: O Conselho 
Municipal da Criança e do Adolescente (CMDCA) e o Conselho Municipal de Assistência Social 
(CMAS), Telefone: 3301-4318, e-mail: saladosconselhosgurupi@gmail.com/semtas@gurupi.to.gov.br. 

 

7.2. Se constatada pela fiscalização que o objeto está sendo executado de forma indevida, ou até mesmo que 
não esteja sendo executado conforme o que foi previamente estabelecido poderá ordenar a suspensão 
da execução, sem prejuízos das penalidades a que os prestadores de serviço estejam sujeitos. 

 

7.3. Esta fiscalização não exclui nem reduz a responsabilidade da OSC, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade de seus agentes e prepostos, ressaltando-se, ainda, que mesmo atestadas às 
execuções prestadas, subsistirá a responsabilidade da OSC pela solidez, qualidade e segurança destas 
execuções. 

 

CLAUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
8.1. A vigência do Termo de Colaboração será a partir de sua publicação até 31/12/2020, podendo ser 

prorrogado, por igual período, mediante justificativa expressa de conveniência e oportunidade da 
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Administração, desde que verificada a disponibilidade orçamentária e financeira, o interesse público e 
os princípios gerais da administração pública. 

 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIANTE 
9.1. A Secretaria/Fundo Municipal de Assistência Social, além das obrigações contidas neste Termo de 

Colaboração, das cabíveis por determinação legal, obriga-se a:  
 

a) Planejar, organizar e executar a capacitação e educação permanente com certificação para os 
profissionais que compõem a equipe multidisciplinar do Serviço de Acolhimento a Criança e 
Adolescente; 

b) Arcar mensalmente com a disponibilização do imóvel e de profissionais para a equipe 
multidisciplinar: composta por 03 (três) profissionais sendo um Psicólogo, um Assistente Social, um 
Pedagogo; 

c) Manter os Recursos Humanos (equipe multidisciplinar) de acordo com a NOB-RH/SUAS; 
d) Supervisionar, acompanhar, e avaliar, qualitativa e quantitativamente, os serviços prestados pela OSC 

em decorrência deste Termo de Colaboração, bem como apoiar tecnicamente a OSC na execução das 
atividades objeto deste Termo de Colaboração; 

e) Prestar o apoio necessário e indispensável à OSC PARCEIRA, para que seja alcançado o objeto do 
Termo de Colaboração em toda a sua extensão e no tempo devido; 

f) Assinalar prazo para que a OSC adote providências necessárias para o exato cumprimento das 
obrigações decorrentes deste Termo de Colaboração, sempre que verificada alguma irregularidade, sem 
prejuízo da retenção do objeto deste termo, até o saneamento das impropriedades ocorrentes; 

g) Publicar o extrato do Termo de Colaboração e dos aditamentos no Diário Oficial do Estado e a íntegra 
do Termo de Colaboração no sítio da Prefeitura Municipal de Gurupi; 

h) Transmitir à OSC parceira as informações necessárias à prestação do serviço; 
i) Designar prepostos de maneira conjunta com o CMDCA e CMAS para proceder ao acompanhamento e 

à fiscalização do serviço prestado, objeto do presente Termo de Colaboração, com competência para 
atestar o efetivo serviço bem como anotar, em registro próprio, as falhas detectadas e comunicar à OSC 
as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas. 
 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CREDENCIADA 
10.1. A Organização da Sociedade Civil parceira deverá ter ciência das seguintes obrigações: 
 

a) Ter ciência que serão classificadas apenas as OSC’s que forem consideradas aptas em todos os requisitos 
previstos no Termo de Referência e no Edital, e apresentar a documentação exigida; 

b) A OSC deverá possuir conhecimentos específicos dos serviços a serem utilizados durante todo o 
processo de sua execução; 

c) Executar fielmente o objeto da parceria, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado, com as cláusulas 
pactuadas e legislação pertinente, adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste 
Termo de Colaboração; 

d) Apresentar o relatório de execução do objeto e o relatório de execução financeira e prestar contas à 
PREFEITURA, nos termos do Capítulo IV, da Lei Federal nº 13.019/2014; 

e) Comunicar à Secretaria Municipal do Trabalho e da Assistência Social, por escrito, a ocorrência de 
fatos ou anormalidades que venham a prejudicar a perfeita execução da atividade; 

f) Responsabilizar-se pela integridade física e psicológica das crianças e adolescentes durante o 
acolhimento institucional; 

g) Zelar pela manutenção de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as diretrizes técnicas e 
operacionais definidas pelo caderno de Orientações Técnicas: Serviços de Acolhimento para Criança e 
Adolescente e aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social, em consonância com a política 
nacional de Assistência Social vigente; 

h) É obrigação da ENTIDADE/OSC zelar pela conservação da estrutura e instalações do prédio, 
responsabilizando-se pelos danos que vierem a ocorrer. 

i) Proporcionar amplas e iguais condições de acesso ao público alvo abrangido pelos serviços 
assistenciais, sem discriminação de qualquer natureza; 

j) Manter recursos humanos, materiais e equipamentos sociais adequados e compatíveis com o 
atendimento dos serviços assistenciais que os obriga a prestar, com vistas aos objetivos desta 
Colaboração; 
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k) Sobrepor os recursos financeiros repassados pelo MUNICÍPIO na prestação dos serviços objeto desta 
Colaboração, conforme estabelecido; 

l) Registrar, controlar e sistematizar informações sobre os serviços de acolhimento com as crianças, 
adolescentes atendidas de forma regionalizada. 

m) A prestação dos Serviços de Acolhimento deverá ocorrer de acordo com a Resolução CNAS n° 31, de 31 
de outubro de 2013 e o Plano de Acolhimento Municipal de Criança e Adolescente dos Serviços de 
Proteção Social Especial da Assistência Social e o caderno de Orientações Técnicas.  

n) Desenvolver, em integração com os gestores de assistência social do Município, a integração 
operacional com o Sistema de Justiça, com a definição de fluxos e procedimentos referentes à aplicação 
e execução da medida protetiva de acolhimento, conforme art. 88, inciso VI da Lei nº 8.069, de 13 de 
julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA; e  

o) Apresentar Plano de Trabalho contendo OBJETIVOS, METODOLOGIA, METAS, ATIVIDADES 
DESEMPENHADAS, CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO dos recursos disponibilizados, relatório das 
atividades desenvolvidas na Instituição de Acolhimento, no momento da realização do Chamamento 
Público, de acordo com diretrizes definidas no Art. 22 da Lei nº 13.204/2015. 

p) Manter o período de funcionamento ininterrupto de 24 horas 
q) Acompanhar a situação jurídico-familiar de todas as crianças e adolescentes acolhidos, observando 

prazos e acompanhamento técnico;  
r) Promover todas as medidas cabíveis para garantir o desligamento rápido e responsável da criança e do 

adolescente do Serviço de Acolhimento de forma articulada com os órgãos do Sistema de Garantia de 
Direitos, seja prioritariamente pela reintegração do vínculo familiar natural, seja pela obediência aos 
trâmites da colocação em família substituta pelo Cadastro Nacional de Adoção; 

s) Articular o atendimento das crianças e adolescentes acolhidos e de suas famílias com serviços da rede 
socioassistencial e com as demais políticas públicas (saúde, educação, habitação, entre outros); 

t) Assegurar todos os serviços de saúde necessários à criança e ao adolescente pertencente ao seu 
município, ainda que esteja acolhido em outro município, bem como aos seus familiares, inclusive 
quanto à oferta de medicamentos; 

u) Arcar com todos os gastos provenientes da manutenção, incluindo a alimentação e o mobiliário 
necessário para o regular funcionamento do Abrigo Institucional, bem como os gastos com energia, 
água, telefone, internet, e demais insumos necessários ao perfeito atendimento dos serviços; 

v) Garantir o mobiliário necessário para o regular funcionamento de quartos, sala de estar e jantar, 
ambiente de estudo, banheiro, cozinha, área de serviço, sala para equipe técnica, dentre outros se 
houver necessidade; devendo a OSC seguir as Orientações Técnicas para os Serviços de Acolhimento 
para Crianças e Adolescentes, entre as orientações, em especial a da organização dos quartos que devem 
contar com camas / berços / beliches e guarda pertences (armários, guarda-roupa, etc.) pessoais de 
cada criança e adolescente de forma individualizada; 

w) Dispor sobre o horário de visitas, sendo preferencialmente durante o dia, podendo ser realizado em 
outro horário desde que com aviso prévio de maneira justificada e com a autorização do coordenador; 

x) Não transferir a outrem as obrigações assumidas. 
 
10.2. É vedado ao (a) Credenciado (a): 

 a) Paralisar a execução do objeto do Termo de Colaboração, sem aviso prévio e dentro do prazo pré-
estabelecido. 

 
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES 

11.1. Quando a execução da parceria estiver em desacordo com o Plano de Trabalho, com a Lei Federal nº 
13.019/2014 e com as demais legislações específicas, a Administração Pública poderá aplicar à OSC 

PARCEIRA as sanções previstas no Art. 73 da Lei nº 13.019/2014. 
 
a) advertência;  
b) suspensão temporária da participação em Chamamento Público e impedimento de celebração de 

parceria ou contrato com órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, por prazo não 
superior a dois anos;  

c) declaração de inidoneidade para participar de Chamamento Público ou celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo.  
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11.2. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso 
do prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de 
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o 
licitante faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente 
notificado. Na notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de 
sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de entrega das razões de defesa.  

 

11.3. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à 
ampla defesa e ao contraditório. 

 

11.4. As sanções previstas nas alíneas “a” e “b” do item 11.1 são da competência do Secretário Municipal 
responsável pela pasta. 

 

11.5. A sanção prevista na alínea “c” do item 11.1 é da competência exclusiva de autoridade superior da 
Administração Municipal, facultada a defesa da Licitante/Contratada no respectivo processo, no prazo 
de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua 
aplicação ou antes, se devidamente justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 
 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
12.1. Este instrumento de parceria poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, nos termos do 

inciso XVI do art. 42 da Lei Federal nº 13.019/2014. 
 
12.2. Na ocorrência de denúncia, os partícipes serão responsáveis somente pelas obrigações relativas ao 

período em que participaram voluntariamente da parceria, não sendo admissível cláusula obrigatória 
de permanência ou sancionadora dos denunciantes.  

 
12.3. Nas hipóteses de inexecução por culpa exclusiva da OSC PARCEIRA, a PREFEITURA poderá, 

exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato próprio e 
independente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas e atividades 
pactuadas:  

a) retomar os bens públicos em poder da OSC PARCEIRA, qualquer que tenha sido a modalidade ou 
título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

b) assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso 
de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas 
o que foi executado pela OSC PARCEIRA até o momento em que a PREFEITURA assumiu essas 
responsabilidades.  

 
12.3.1. No caso da transferência da responsabilidade pela execução do restante do objeto da parceria, a 

PREFEITURA, deverá convocar OSC Proponente deste Chamamento Público, desde que atendida a 
ordem de classificação e mantidas as mesmas condições do instrumento anterior. 

 

12.3.1.1. Na impossibilidade justificada da convocação de que trata o subitem 12.3.1. ou na ausência de 
interesse das OSC’s convocadas, a PREFEITURA assumirá diretamente a execução do objeto ou 
realizará novo Chamamento Público.  

 

12.4. Quando da conclusão, denúncia ou rescisão da parceria, os saldos financeiros remanescentes, 
inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos ao 
Tesouro Municipal, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de 
tomada de contas especial.  

 

12.4.1. Na devolução de que trata o subitem 12.4., observada a vinculação legal dos recursos, deverá ser:  
a) estornada a despesa orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos do próprio exercício; ou  
b) registrada a receita orçamentária, quando se tratar de devolução de recursos de exercícios anteriores. 
 

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO 
13.1. As parceiras elegem o foro da Comarca de Gurupi para dirimir eventuais questões decorrentes do 

Termo de Colaboração, que não foram selecionadas em prévia tentativa de solução administrativa. 
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1. O Edital de Chamamento Público nº 002/2018 e seus demais anexos é parte integrante deste 
Instrumento, independentemente de transcrição. 

 

14.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Termo de Colaboração, excluir-se-á o dia o início e 
incluir-se-á o dia do vencimento, prorrogando-se este para primeiro dia útil, se recair em dia sem 
expediente. 

 

14.3. Este Termo de Colaboração será assinado pelos representantes da OSC em 04 (quatro) vias de igual 
teor e forma, sendo uma de suas vias juntada aos autos licitatórios, uma entregue para a OSC parceira, 
uma arquivada junto à Comissão Permanente de Licitação e, uma entregue ao Gestor da Secretaria 
Municipal do Trabalho e da Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência Social, em presença das 
testemunhas que subscrevem ao final. 

 

14.4. E por estarem de acordo com todos os termos, as Partes, assinam o presente Termo de Colaboração. 
 

                                                   

   Gurupi- TO,  ______ de _____________de 2018 

 

 

 

MUNICÍPIO DE GURUPI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GURUPI 

Laurez da Rocha Moreira 
 
 
 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL /FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL 
Silvério Taurino da Rocha Moreira 

Decreto Nº 518/2017 
 

  
 

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Representa da OSC PARCEIRA 
 

 
Testemunhas: 
 
1__________________________________________________________________________CPF__________________________ 

2__________________________________________________________________________CPF__________________________ 
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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018  
Processo Administrativo nº 2018001174 

 

ANEXO VII 
MODELO DE PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

 
 

À 
Comissão de Seleção 
Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social/Fundo Municipal de Assistência 
Social. 
 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2018001174 
OBJETO: Celebração de Termo de Colaboração com organização da sociedade civil para 

manutenção do serviço de acolhimento institucional na modalidade Abrigo 
Institucional. 

 
1. IDENTIFICAÇÃO DA OSC  
 
1.1 Dados Cadastrais da OSC  
Nome:  
Endereço:  
CEP:  
Telefone/Fax:  
Site/E-mail:  
CNPJ:  
 
1.2 Representante Legal da OSC  
Nome: 
CPF: 
RG: 
Cargo/Função:  
E-mail: 
 
1.3 Responsável Técnico pelo Projeto  
Nome: 
CPF: 
RG:  
Cargo/Função:  
Formação:  
Registro Profissional:  
Telefone: 
E-mail: 
 

2. APRESENTAÇÃO E HISTÓRICO DA OSC  
 

2.1. Caracterização 
(Como surgiu? Principais objetivos da Organização; Participação em Conselhos Municipais; 
etc)  
 

2.2 Área de Atuação  
(Descrição da área de atuação da OSC )  
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3. OBJETO DA COLABORAÇÃO  
(Finalidade da colaboração, de acordo com o termo de referência para elaboração do Plano 
de Trabalho )  
 
4. PÚBLICO ALVO  
(Público-alvo que será atendido através da execução do objeto do termo de colaboração, de 
acordo com o termo de referência para elaboração do Plano de Trabalho )  
 
5. DIAGNÓSTICO E JUSTIFICATIVA  
(Diagnóstico da situação que enseja a execução do objeto do termo de colaboração e 
justificativa para realização das ações previstas no plano de trabalho, evidenciando o nexo 
causal entre os objetivos e metas estabelecidos e os resultados esperados e situações a serem 
enfrentadas, de acordo com o termo de referência para elaboração do Plano de Trabalho) 
 
6. PRAZO PARA EXECUÇÃO  
(Prazo para execução do objeto do termo de colaboração, de acordo com o termo de 
referência para elaboração do Plano de Trabalho)  
 
7. OBJETIVOS  
(Objetivos a serem alcançados com a execução do objeto do termo de colaboração)  
 
8. METAS DE ATENDIMENTO  
(Metas quantitativas e qualitativas que devem ser alcançadas com a execução do objeto do 
termo de colaboração)  
 
9. FORMAS DE ACESSO DO SERVIÇO  
(De que forma o público-alvo tem acesso ao serviço de acolhimento)  
 
10. RESULTADOS ESPERADOS  
(Resultados a serem alcançados com a execução do objeto do termo de colaboração) 
  
11. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS  
(Descrição pormenorizada dos serviços que devem ser executados para cumprimento do 
objeto do termo de colaboração)  
 
12. METODOLOGIA  
(Metodologia de trabalho que deve ser aplicada para cumprimento do objeto do termo de 
colaboração)  
 
13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO  
(Indicadores e mecanismos de monitoramento e avaliação das ações previstas no plano de 
trabalho, dos objetivos e metas estabelecidos, de acordo com o termo de referência para 
elaboração do Plano de Trabalho) 
  
14. RECURSOS FÍSICOS E MATERIAIS  
(Recursos físicos e materiais necessários para cumprimento do objeto do termo de colaboração para 
elaboração do Plano de Trabalho) 
 
15. RECURSOS HUMANOS  
(Recursos humanos necessários para cumprimento do objeto do termo de colaboração) 
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15. ESTIMATIVA DE GASTOS 
 

CATEGORIA DA DESPESA 
VALOR 

MENSAL 
VALOR ANUAL 

1.Pessoal e Encargos (Subtotal 1)    

2.Manutenção do Abrigo (Subtotal 2)    

2.1. Água    

2.2. Energia elétrica    

2.3. Telefone    

2.4. Capacitação e Educação Continuada    

2.5. Manutenção e Pequenos Reparos    

2.6. Alimentação    

2.7. Vestuário    

2.8. Higiene e Limpeza    

2.9. Fornecimento de Gás    

2.10. Medicamentos    

2.11. Material de escritório / escolar    

Custo Total Estimado ( Subtotal   

 
 

16. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
O desembolso dos recursos financeiros dar-se-á mensalmente durante o período de 

vigência do Termo de Colaboração, sendo o valor mensal de R$ 
___________________________________ (conforme item 5.1. do Edital) 

 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2018. 

 
 
 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
 
 
 

Este documento é meramente exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
OSC. 

 


