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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

CHAMADA PÚBLICA Nº 03/2016 – Processo nº 7356/2016 
Serviços Residenciais Terapêuticos – SRT’s – Tipo II 

 
A Prefeitura Municipal de Capão Bonito/SP, torna pública a realização de CHAMAMENTO PÚBLICO para 
seleção de Projeto encaminhado por Entidade Filantrópica e sem fins lucrativos, com o objetivo de celebração de 
convênio para, em conjunto com a municipalidade, prestar serviços na Área de Saúde Mental, nos termos da 
Portaria do Ministério da Saúde/GM 3.088/2011, do inciso IV do art. 3º da Lei Federal 13.019/2014, Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações posteriores, em especial seu art. Nº 116, bem como as demais disposições legais e 
infralegais aplicáveis à espécie. 
 
As dúvidas, informações, esclarecimentos ou outros elementos necessários ao perfeito entendimento do presente 
edital deverão ser encaminhados ao Setor de Licitações, para o seguinte endereço eletrônico: 
editalcapaobonito@gmail.com  
 
Os envelopes contendo a DOCUMENTAÇÃO, PLANO DE TRABALHO e PROPOSTA FINANCEIRA deverá ser 
entregue impreterivelmente às 09h00 do dia 15 de dezembro de 2016, na sede da Prefeitura Municipal de Capão 
Bonito, sito a Rua nove de julho, 690 – Centro – Capão Bonito/SP – CEP: 18300-900, neste município, na sala 
reservada para sessões de licitações. 
 
Os serviços objeto desta SELEÇÃO deverão ser prestados mediante rigorosa observância das especificações 
técnicas e das condições de execução contidas neste EDITAL, bem como em seus Anexos. 

1. DO OBJETO: 
 
Visa o presente Chamamento a seleção de Projetos elaborados por entidade Filantrópica e sem fins lucrativos, com 
o objetivo de celebração de convênio para, em conjunto com a municipalidade, gerir e administrar 02 (dois) 
Serviços Residenciais Terapêuticos – SRT tipo II visando à execução de Plano de Ação voltado para 
pacientes em processo de desinstitucionalização, nos termos da Lei Federal nº10.216, da Portaria MS/GM 
3088/2011 e do Termo de Ajuste de Conduta - TAC, firmado entre a União, Estado e Município de Sorocaba, Salto 
de Pirapora e Piedade em 18 de dezembro de 2012, a pedido da Secretaria Municipal de Saúde, deste município; 
 
1.1. Os serviços deverão cumprir todas as normas preconizadas pelas Portarias Federais e demais normas 
inerentes; 
 
1.1.2. Os imóveis para instalação e prestação dos serviços serão indicados e mobiliados pelo município, que 
também será responsável inicialmente pela adequação dos imóveis às normas e condições sanitárias necessárias 
ao desenvolvimento das atividades terapêuticas, bem como todos os equipamentos e infra-estrutura (por exemplo : 
linha telefônica, alarmes, internet e outros),  insumos, necessários à perfeita execução do objeto. 
 
1.1.2.1. O(s) interessado(s) deverá(ão) manter todas as despesas e custos para manutenção de pessoal (toda a 
equipe que deverá compor o quadro de funcionários), da área administrativa e predial dos imóveis (ex. contratação 
de pessoal, água, luz, telefone, pinturas, manutenção elétrica e hidráulica, alimentação, higiene e limpeza, material 
de escritório e papelaria, etc.), sem qualquer ônus para a Prefeitura tudo conforme determinado pelas normativas do 
Ministério da Saúde. 
 
1.1.3. O funcionamento adequado é indispensável à habilitação do serviço junto ao Ministério da Saúde, e o 
descumprimento pela Entidade selecionada na disponibilização desses requisitos, ensejará a aplicação de 
penalidades e rescisão do convênio; 
 
1.2. A Entidade selecionada deverá providenciar tratamento medicamentoso que seja além do disponível na Rede 
Municipal de Saúde e/ou do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (Alto Custo) da Secretaria de 
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Saúde do Estado de São Paulo, estabelecidos por protocolos de tratamento; 
 
1.3. A Entidade selecionada deverá providenciar tratamento medicamentoso em caso de desabastecimento da Rede 
Municipal de Saúde e da indisponibilidade de fornecimento do Componente Especializado da Assistência 
Farmacêutica (Alto Custo) da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. 

2. DA REMUNERAÇÃO: 
 
2.1. O custeio mensal será no valor de até R$ 26.000,00 (vinte e seis  mil reais), por SRT, sendo que os projetos 
com valor superior ao indicado serão excluídos automaticamente do processo seletivo. 
 
2.2. De acordo com a portaria MS/GM nº 3.090 de 23 de dezembro de 2011, artigo 4º § 2º que estabelece os 
recursos financeiros para incentivo e custeio dos serviços residências terapêuticos (SRTs), segue valores de 
referência abaixo: 
 

SRT II 

 

Nº MORADORES SERVIÇO PROFISSIONAL TOTAL 

4 5.000,00 3.000,00 8.000,00 

5 6.000,00 4.000,00 10.000,00 

6 7.000,00 5.000,00 12.000,00 

7 8.000,00 6.000,00 14.000,00 

8 9.000,00 7.000,00 16.000,00 

9 10.000,00 8.000,00 18.000,00 

10 12.000,00 8.000,00 20.000,00 

 
Observação: Além dos valores financeiros de referências supra citados, existe o incremento mensal de  valores 
financeiros provenientes das AIHs, que para cada morador, acresce  o valor aproximado de R$ 900,00 (Novecentos 
Reais). 

3. DOS PROCEDIMENTOS: 
 

 
3.1. Todos os procedimentos deverão ocorrer em conformidade com o preconizado no Termo de Referência e seus 
pertinentes anexos, bem como em observância a legislação vigente, em especial as Portarias regulamentadoras do 
Ministério da Saúde. 

4. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: 
 

4.1. Os serviços deverão ser executados nas Residências Terapêuticas, de segunda-feira a domingo, inclusive 

feriados, 24 horas por dia, e ocorrerão dentro e fora dos limites físicos do mesmo, dentro dos objetivos respectivos. 

 

4.2. Os serviços serão prestados diretamente por profissionais da Entidade selecionada, por pessoa física ou 

jurídica em quantidade e qualificação compatíveis necessários à perfeita execução das ações, sendo estes de sua 

responsabilidade exclusiva e integral, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo empregatício. 

 

4.3. A utilização de pessoal para execução do objeto do convênio, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese 

poderão ser transferidos para a Prefeitura ou para qualquer outro órgão do SUS, e ainda, a prestação dos serviços 
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ora contratados, não implica vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre a Prefeitura e a 

Entidade selecionada. A Entidade selecionada deverá manter junto à Secretaria da Saúde, cópia com vigência 

atualizada da Licença de Funcionamento da Vigilância Sanitária. 

 

4.4. A Entidade selecionada deverá manter atualizadas as informações no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos 

de Saúde – CNES de acordo com o necessário para a prestação e habilitação dos serviços a serem contratados. 

 

4.4.1. Serão expensas da Entidade selecionada, todas as despesas com manutenções preventiva e corretiva dos 

equipamentos, sendo que as mesmas deverão ser realizadas de forma a não prejudicar o serviço. 

 

4.4.2. A Entidade selecionada deverá manter as instalações em perfeito estado de conservação e limpeza, com 

garantia de insumos necessários ao atendimento e ao conforto dos usuários (papel higiênico, sabonete, papel 

toalha, alimentação, etc.). 

 

4.4.3. A Entidade selecionada deverá atender os usuários com dignidade e respeito aos seus direitos, em acordo 

com a Lei nº 10.216 de 06 de abril de 2001, mantendo-se sempre a qualidade na prestação de serviços, objetivando 

sua autonomia e protagonismo; 

 

4.4.4. A Entidade selecionada não poderá cobrar por serviços não realizados. 

 

4.4.5. A Entidade selecionada não poderá cobrar do paciente, ou seu acompanhante, qualquer complementação 

aos valores pagos pelos serviços prestados nos termos deste edital. 

 

4.4.6. A Entidade selecionada responsabilizar-se-á por cobrança indevida, feita ao paciente ou seu representante, 

por profissional empregado ou preposto, em razão da execução deste edital. 

 
4.4.7. A Entidade selecionada deverá manter prontuário único de cada paciente atendido, atualizado 
sistematicamente pela equipe multiprofissional. Todas as consultas e atividades realizadas deverão ocorrer em 
cumprimento aos contidos nas Portarias Ministeriais vigentes. 
 

4.4.8. A Entidade selecionada deverá respeitar o sigilo absoluto dos casos, não podendo divulgar sob nenhuma 

forma, cadastros e arquivos referentes aos atendimentos. 

 

4.4.9. A Entidade selecionada deverá elaborar relatório bimestral, sintético e analítico dos serviços executados, tudo 

conforme o preconizado pelas portarias do Ministério da Saúde. Deverá encaminhar ao Centro de Atenção 

Psicossocial 

(CAPS)e este, posteriormente, encaminhará a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

4.4.10. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar exercidos pela 

Prefeitura sobre a execução do objeto deste edital, os contratantes reconhecem a prerrogativa de controle e 

auditoria nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do SUS e membros componentes do termo de 

ajuste de conduta supramencionado. 

5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 
 

5.1. Poderão participar do processo os interessados que atenderem a todas as exigências contidas neste edital; 
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5.1.1. Estarão impedidos de participar de qualquer fase do processo, interessados que se enquadrem em uma ou 

mais das situações a seguir: 

 

a) Entidades de direito privado, com fins lucrativos; 

b) Sindicatos, Associações de Classe ou de Representação de categoria profissional; 

c) Sociedades comerciais; 

d) Instituições voltadas para disseminação de credos ou cultos devocionais e confessionais; 

e) Organizações partidárias e assemelhadas, inclusive suas fundações; 

f) Entidades de benefício mútuo, destinadas a proporcionar bens ou serviços a um círculo restrito de associados ou 

sócios; 

g) Entidades que comercializam planos de saúde e assemelhados; 

h) Escolas privadas dedicadas ao ensino formal não gratuito e suas mantenedoras; 

i) Cooperativas; 

j) Entidades que estejam cumprindo penalidades impostas por qualquer órgão da administração pública federal, 

estadual ou municipal. 

k) Entidades já conveniadas/contratadas pela Prefeitura de Capão Bonito/SP que estejam em débito com as 

prestações de contas dos respectivos convênios ou contratos; 

l) Entidades impedidas de receber recursos públicos nos termos do Comunicado pelo Tribunal de Contas do Estado 

de São Paulo. 

6. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 
6.1. Os recursos financeiros para cobertura das obrigações decorrentes da execução dos serviços deverão 
considerar a legislação vigente, os limites expostos neste edital, bem como os recursos alocados na programação 
pactuada e integrada da assistência. 
 
6.2. Os recursos orçamentários alocados para o cumprimento do objeto do presente edital correrão por conta dos 
Blocos de Gestão do SUS e de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, complementado por recursos 
próprios alocados nas dotações, com inclusão nos orçamentos dos exercícios financeiros seguintes. 

7. DOS RECURSOS PATRIMONIAIS: 
 
7.1. A Entidade selecionada deverá se responsabilizar pela preservação, conservação e manutenção dos 
equipamentos, móveis e imóveis pertencentes ao patrimônio público que eventualmente sejam disponibilizados para 
a consecução do objeto descrito no item 1 deste edital. 
 
7.2. Em caso de rescisão ou descontinuidade dos serviços, todo o material permanente comprado com o recurso 
repassado será revertido ao Patrimônio da PREFEITURA. 

8. DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CONCURSO DE PROJETOS: 
 
8.1. A seleção e o julgamento dos projetos seguirão as seguintes atribuições: 
 

a) O mérito intrínseco e adequação ao edital do projeto apresentado; 

b) A capacidade técnica e operacional do proponente; 

c) A adequação entre meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados; 

d) O ajustamento da proposta às especificações técnicas; 
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e) A regularidade jurídica e institucional da proponente. 

 
9. DA DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO: 
 

9.1. Além da proposta de projeto, as entidades interessadas deverão apresentar na data e hora estabelecida no 

preâmbulo deste Edital, sob pena de desclassificação, os seguintes documentos: 

 

9.1.1. Comprovante atualizado expedido em data não anterior aos últimos 30 dias de inscrição no Cadastro Nacional 

de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

9.1.2. Cópia do estatuto, registrado no cartório competente, que demonstre que a sua área de atuação é compatível 

com a do objeto do projeto regido por este edital; 

9.1.3. Cópia da ata de eleição e de posse da atual diretoria executiva; 
 
9.1.4. Certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou Título de Entidade Beneficente de Assistência 
Social, adquirido no Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) ou Declaração de Utilidade Pública (federal, 
estadual (Estado de São Paulo) ou do município onde a entidade encontra-se cadastrada; 
 
9.1.5. Comprovação da regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, Estadual e Municipal, bem como à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 
 
9.1.6. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 
 
9.1.7. Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis do exercício anterior; 
9.1.7.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já exigível e apresentado na 

forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03 (três) meses da 

data da apresentação da proposta; 

9.1.7.2. O balanço patrimonial e demonstrações contábeis serão aceitos, na forma da lei, quando apresentados por 

meio de Publicação em Diário Oficial, ou Publicação em Jornal, ou Cópia/fotocópia registrada/autenticada na Junta 

Comercial da sede ou do domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente, conforme o caso, inclusive com os 

Termos de Abertura e Encerramento. 

 

9.1.8. Cópia do documento de identidade e inscrição do no CPF/MF dos seus responsáveis legais, com poderes 

estatutários; 

 

9.1.9. Declaração firmada pelo dirigente máximo da organização proponente de que: 

a) não possui agente público no exercício, a qualquer título, em cargo de direção; 
b) a entidade conveniada não está impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria com órgãos 
públicos; 
c) não existe no quadro diretivo da entidade, agentes políticos de Poder, de membros do Ministério Público 
ou de dirigente de órgão ou entidade desta Administração, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros ou 
parentes, até o segundo grau, em linha reta, colateral ou por afinidade; 
d) a entidade possui capacidade técnica para implantação e funcionamento do projeto. 
 

9.1.10. Prova de ausência de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa da entidade e dos seus 

responsáveis legais, com poderes estatutários dirigentes através de consulta no Cadastro Nacional de Condenações 

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade (www.cnj.jus.br) 
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9.1.11. As entidades interessadas, antes da elaboração das propostas de trabalho, deverão proceder à verificação e 

comparação minuciosa de todos os elementos técnicos fornecidos; 

 

9.2. As entidades deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas propostas, não cabendo 

nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à organização e apresentação das propostas. 

10. DA PROPOSTA DE TRABALHO  
 
10.1. Deverá ser materializada a proposta de trabalho da proponente, tendo observado como base todas as 
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, fazendo cumprir os seguintes requisitos: 
 

10.1.1. A proposta de trabalho deverá ser, preferencialmente encabeçada por índice, relacionando todos os 

documentos e as folhas em que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na 

forma original ou cópia autenticada, para fins de apreciação quanto aos parâmetros para pontuações previstas neste 

edital e seus anexos; 

 

10.1.2. A proposta de trabalho deverá, ainda, conter em seu projeto técnico de desenvolvimento das ações, 

indispensavelmente:  

 

a) A definição de metas operacionais, indicativas de qualidade do serviço, do ponto de vista econômico, operacional 

e administrativo, e os respectivos prazos e formas de execução; 

 

b) A apresentação de indicadores adequados de qualidade, econômico-financeiros e de expansão, quando 

aplicável, na prestação dos serviços; 

 

c) A especificação do orçamento para execução do programa de trabalho, conforme modelo constante em 

documento Anexo do Termo de Referência; 

10.2. Na seleção e no julgamento das Propostas, levar-se-á em conta:  
a) o mérito intrínseco e adequação a este edital e à legislação vigente;    
b) a capacidade técnica profissional da entidade; 
c) a capacidade operacional da entidade e 
d) a adequação entre os meios sugeridos, seus custos, cronogramas e resultados.    
 
10.3.  A Proposta de Trabalho será avaliada individualmente por cada um dos membros da Comissão Julgadora, 
com base nos critérios estabelecidos a seguir: 
 

Item Critérios 
5 

pontos 
10 

pontos 
15 

pontos 
20 

pontos 
25 

pontos 

01 Análise da adequação do Plano de 
Trabalho às disposições constantes 
no edital e na legislação em vigor. O 
Plano de Trabalho deverá ser 
apresentado em atenção ao disposto 
no §1º do art. 116 da Lei federal nº 
8.666/93. 
(pontuação máxima de 25 pontos) 

     

02 Capacidade técnica profissional a 
ser demonstrada através 
comprovação de que a entidade 
possui em seu quadro permanente, 
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na data prevista para entrega da 
proposta, de profissional de nível 
superior na área da saúde 
devidamente registrado no órgão de 
classe competente. 
A comprovação do vínculo 
profissional far-se-á através da 
apresentação do Estatuto Social da 
entidade quando dirigentes ou 
associados, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou 
contrato de trabalho, sendo possível 
a contratação de profissional 
autônomo que preencha os 
requisitos, desde que vinculado o 
profissional acima indicado com a 
entidade na data prevista para 
entrega da proposta. 
(5 pontos por profissional – 
máximo de 25 pontos) 

03 Capacidade técnica operacional a 
ser comprovada através de atestado 
de capacidade técnica, emitido por 
pessoa jurídica, pública ou privada, 
na área de atuação do proposto 
neste edital   
(5 pontos por atestado – máximo 
de 25 pontos) 

     

       

 
10.4. A NOTA FINAL (NF) obtida pela Entidade no presente Edital de Chamamento será igual a soma de todas as 
Notas Parciais obtidas, dividida por 3 (três) que corresponde ao nº de membros que compõe a Comissão Julgadora 
(NF = N1 + N2 + N3 / 3).  
  
10.5. A Entidade que obtiver Nota Final menor que 37,5 (NF < 37,5) será desclassificada deste processo de seleção. 
Da mesma forma será desclassificada a entidade que obter nota inferior a 5,0 em qualquer um dos quesitos.    
  
10.6. As notas serão listadas em ordem decrescente, sendo considerada a primeira classificada a Entidade que 
obtiver a maior Nota Final (NF), observado o valor mínimo descrito no item anterior.  
  
10.7. Em caso de empate entre uma ou mais entidades, serão usados os seguintes critérios de desempate:    
a) Maior nota alcançada na análise do Plano de Trabalho;  
b) Menor custo total; 
c) Maior nota alcançada no quesito de Capacidade Técnica Operacional e Profissional, respectivamente. 
 
10.8. Havendo absoluta igualdade de condições, a Comissão Julgadora, para efeito de classificação, realizará 
sorteio, em conformidade com o que preceitua o § 2º do art. 45 da Lei nº. 8.666/93.  
  
10.9 Classificadas as entidades, após análise das Propostas de Trabalho, de  acordo  com  os critérios  objetivos  
definidos  neste  Edital,  a Comissão  indicará  a entidade selecionada para celebração do convênio, fazendo  
publicar  o resultado  na  imprensa oficial, abrindo, nos  termos do art. 109 da Lei nº. 8.666/93, o prazo de 5 (cinco) 
dias úteis para eventuais recursos. 
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11. DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO E DA PROPOSTA DE TRABALHO: 
 
11.1. O recebimento e a abertura dos envelopes de documentos de habilitação (envelope 01) e de proposta de 
trabalho (envelope 02) ocorrerão às 09h00 do dia 15 de dezembro de 2016, na sede administrativa da Prefeitura 
Municipal de Capão Bonito. 
 
11.2. Os envelopes deverão estar rotulados externamente com os seguintes informes: 
 

 

 
11.3. Conteúdo do Envelope 01: Documentos de Habilitação: 

11.3.1. A entidade deverá apresentar os documentos atualizados previstos no item “9. Da Documentação para 
Habilitação” deste edital, em original ou cópia autenticada em serviço notarial ou cópia juntamente com a original 
para que seja autenticada no ato de análise dos documentos. 
 
11.3.2. Será inabilitada a entidade que deixar de apresentar qualquer um dos documentos solicitados ou apresentá-
los vencidos na data de apresentação dos mesmos, ou fora do prazo de validade consentido, bem como não 
apresentar nenhuma comprovação de experiência anterior. 
 
11.4. Conteúdo do Envelope 02: Proposta de Trabalho: 

11.4.1. Deverá ser materializada a proposta de trabalho da proponente, tendo observado como base todas as 
condições estabelecidas neste edital e em seus anexos, fazendo cumprir os seguintes requisitos: 
 

11.4.2. A proposta de trabalho deverá ser encabeçada por índice, relacionando todos os documentos e as folhas em 

que se encontram, em vias numeradas e rubricadas, sem emendas ou rasuras, na forma original ou cópia 

autenticada, para fins de apreciação quanto aos parâmetros para pontuações previstas neste edital e seus anexos; 

 

11.4.3. A proposta de trabalho deverá, ainda, conter em seu projeto técnico de desenvolvimento das ações, 

indispensavelmente: 

 

a) A definição de metas operacionais, indicativas de qualidade do serviço, do ponto de vista econômico, operacional 

e administrativo, e os respectivos prazos e formas de execução; 

 

b) A apresentação de indicadores adequados de qualidade, econômico-financeiros e de expansão, quando 

aplicável, na prestação dos serviços; 

Envelope 01: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP 

 EDITAL DE CHAMAMENTO – n.º 03/2016 

 SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 

(Razão Social e endereço da entidade) 

Envelope 02: PROPOSTA DE TRABALHO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO/SP 

 EDITAL DE CHAMAMENTO – n.º 03/2016 

SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS 

(Razão Social e endereço da entidade) 
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c) A especificação do orçamento para execução do programa de trabalho, conforme modelo constante em 

documento Anexo do Termo de Referência; 

 

11.5. Após a data e horário estabelecidos nesta convocação para a entrega dos invólucros, nenhum envelope 

poderá ser recebido; 

 

11.5.1. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação ou substituição de documentos exigidos e 

não inseridos nos envelopes “01” e “02”, no entanto, ao seu exclusivo critério, a comissão julgadora poderá solicitar, 

para apresentação posterior, informações e/ou esclarecimentos complementares que julgar necessários, bem como 

o original de um ou mais documentos da proponente; 

 

11.5.2. Será lavrada ata circunstanciada da sessão de abertura dos envelopes, contendo a informação da 

apresentação dos documentos de habilitação e das propostas; 

 

11.5.3. Não será levado em consideração nenhum outro documento anexado além daqueles indicados nesta 

convocação. 

12. DA COMISSÃO JULGADORA: 
 
12.1. O Prefeito Municipal de Capão Bonito/SP designará, mediante publicação de portaria, a comissão julgadora do 
presente certame, a qual será composta, no mínimo, por 03 membros, sendo pelo menos dois deles da área da 
saúde. 
  
12.2. A comissão classificará as propostas dos proponentes, obedecidos os critérios estabelecidos no presente 
edital.  

13. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL: 
 
13.1. A impugnação ao presente edital poderá ser realizada até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 

recebimento dos envelopes; 

 

13.2. Qualquer pessoa, física ou jurídica, poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente 

edital, desde que formalmente identificada, e em observância às disposições aqui contidas; 

 

13.3. A Comissão Julgadora terá como prazo para resposta até 01 (um) dia útil que antecede a data fixada para 

abertura dos envelopes, inobstante a data de recebimento da impugnação apresentada; 

14. DOS RECURSOS CABÍVEIS, E PRAZOS DE INTERPOSIÇÃO: 
 
14.1. Os recursos administrativos cabíveis serão os previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, art. 109, podendo ser 
interpostos no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos e:  
a) habilitação ou inabilitação da licitante;  
b) julgamento das propostas;  
c) anulação ou revogação da licitação;  
d) aplicação das penalidades.  
  
14.2. Não serão conhecidos recursos intempestivos, imotivados e inespecíficos.  
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14.3.  Interposto o recurso, será comunicado aos demais proponentes, que poderão impugná-lo no prazo de 05 
(cinco) dias úteis. 
 
14.4. O recurso, que deverá ser protocolado no prazo legal na sede da Prefeitura de Capão Bonito/SP, será dirigido 
à Comissão Especial Julgadora, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, ou, no 
mesmo prazo, fazê-lo subir à  Autoridade  superior,  devidamente  informado, devendo neste caso, a decisão ser 
proferida dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

15. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE CONVÊNIO E SEU PRAZO DE VIGÊNCIA: 
 
15.1. Esgotados os prazos para apresentação e/ou julgamento do(s) recurso(s), o Convênio será firmado nos 
termos da Minuta em anexo (Anexo VIII) para imediata prestação dos serviços, pelo período de 12 (doze) meses, 
podendo vir a ser prorrogado dentro das normas legais vigentes, até no máximo 60 (sessenta) meses. 
 
15.2. Na ocasião da assinatura, a(s) entidade(s) selecionada(s) deverá(ão) comprovar a manutenção das condições 
de habilitação exigidas no presente edital. 
 
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 
16.1. No caso de inadimplemento das obrigações e responsabilidades assumidas pela entidade, esta estará sujeita 
às seguintes penalidades:  
a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas inadequações;    
b) Multa moratória de 0,33% (trinta e três por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o 
valor total dos serviços em atraso, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial; 
c) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do termo de convênio, no caso de inexecução 
total ou parcial do projeto ou outra irregularidade na execução, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da 
comunicação oficial;  
d) Rescisão do Termo de Convênio;  
e) Suspensão de temporária de receber recursos públicos ou participar de licitação e impedimento de contratar com 
o Município de Capão Bonito/SP por prazo de até 02 (dois) anos; 
f) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública pelo prazo de 05 cinco anos.  
Ultrapassado este prazo sem que os motivos que levaram a declaração da inidoneidade e seus resultados tenham 
cessado, permanecerá a  punição  até  a regularização perante a autoridade que determinou a punição; 
g) Desconto no desembolso mensal, por falta injustificada e não substituída de imediato pela Entidade e/ou pelo não 
cumprimento da  carga  horária  acordada  no  termo  de convênio, por seus funcionários.  
  
16.2. Dentre as causas que motivam a declaração de inidoneidade estão:  
a) fazer declaração falsa;  
b) cometer fraude tributária, previdenciária ou fundiária;  
c) fraudar a elaboração ou execução do projeto.  
  
16.3. Além das penalidades citadas, a proponente ficará sujeita, no que couber, as penalidades referidas na Lei nº. 
8.666/93.    
  
16.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto ao Município de Capão 
Bonito, em favor da proponente vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, o 
débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e executado na forma da lei.  
 
16.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo de outras medidas civis e penais cabíveis.    
  
16.6.  Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a 
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ampla defesa.  
  
16.7. Excepcionalmente e de forma fundamentada, ad cautelam, o MUNICÍPIO poderá efetuar a retenção do valor 
presumido da multa, antes da instauração do regular procedimento administrativo. 
 

17. PARTES INTEGRANTES DO PRESENTE EDITAL: 
 
17.1. Integram o presente edital os seguintes documentos: 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
ANEXO II – MODELO ORIENTATIVO DE PROPOSTA DE TRABALHO 

ANEXO III – MINUTA DO CONVÊNIO; 

 
 

Capão Bonito/SP, 24 de novembro e 2016. 
 
 
 
 

Júlio Fernando Galvão Dias 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
1. DO OBJETO E SUA REMUNERAÇÃO:  
 
Prestação de Serviço Residencial Terapêutico a usuários com histórico de internação de longa permanência, 
egressos de hospitais psiquiátricos. O custeio mensal será no valor de (até) R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais) 
para cada SRT – Tipo II. 
 
Projetos com valor superior ao indicado serão excluídos automaticamente do processo seletivo. 
 
2. DA JUSTIFICATIVA 
A implantação dos Serviços Residenciais Terapêuticos constituem-se no resultado do processo da reforma de 
saúde mental, tendo por finalidade assistir a referida clientela e proporcionar, de forma digna e com qualidade de 
vida aos que forem inseridos nas Residências Terapêuticas. Tal projeto culmina em relevância social e cultural, pois 
a sistematização deste dispositivo proporcionará benefício à integridade física e mental dos usuários. 
 
3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL:  
O contrato terá vigência inicial de 12 (doze) meses, a partir da ordem de início dos serviços, podendo vir a ser 
prorrogado dentro das normais legais vigentes, até no máximo 60 (sessenta) meses. 
 
4. DOS RECURSOS FINANCEIROS / DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Os recursos orçamentários alocados para o cumprimento do objeto do presente edital correrão por conta dos Blocos 
de Gestão do SUS - de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar. 
 
5. DA FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL:  
A fiscalização contratual técnica e local será exercida pela equipe técnica do CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), que trará dados e informações relevantes para a devida análise, avaliação e controle da execução 
contratual a ser realizada pela Comissão de Avaliação da Execução dos Serviços, sendo que caberá a esta 
formalizar e embasar todos os atos da fiscalização contratual, para posterior encaminhamento de relatório periódico 
para a Divisão de Compras, Contratos e Convênios da Área de Administração da Secretaria da Saúde, a qual se 
encarregará da adoção das medidas gerenciais cabíveis a serem exercidas pelo poder público municipal.  
 
6. DAS ESPECIFICAÇÕES:  
Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT’s) são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher as 
pessoas com experiência do sofrimento psíquico egressas de internações psiquiátricas de longa permanência.  
 
A Portaria MS/GM nº 3.090, de 23 de dezembro de 2011, estabelece que os Serviços Residenciais Terapêuticas 
(SRT’s) se constituam nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos pelas necessidades específicas de cuidado do 
morador. Estão previstas neste certame apenas SRT Tipo II. 
 
São definidos como SRT’s tipo II as moradias com capacidade para acolher até 10 moradores, e que são 
destinadas àquelas pessoas com transtorno mental que apresentem acentuado nível de dependência, 
especialmente em função do seu comprometimento físico, e que por tal razão necessitam de cuidados permanentes 
específicos.  
 
A administração e gestão de cada Serviço Residencial Terapêutico deverá:  
 
6.1. Gerenciar equipe de acompanhamento e apoio às residências terapêuticas;  
 
6.2. Estabelecer Projetos Terapêuticos Singulares (PTS), para cada um dos moradores da mesma, visando sua 
autonomia e reabilitação psicossocial;  
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6.3. Acompanhar os moradores em conjunto com os serviços de saúde de referência para o tratamento e 
construção do Projeto Terapêutico Singular (PTS);  
 
6.4. Trabalhar por meio de equipes multiprofissionais de referência;  
 
6.5. Assumir a administração e a gestão do Serviço Residência Terapêutico já implantados, observando todas as 
normas, determinações e especificações contidas no Edital, Termo de Referência e anexos deste certame.  
 
7. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:  
A lógica fundamental do serviço deverá ser de um espaço de construção de autonomia para retomada da vida 
cotidiana e reinserção social. O caráter fundamental da moradia deve garantir o convívio social, a reabilitação 
psicossocial e o resgate da cidadania do sujeito, promovendo os laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e 
a reconstrução das referências familiares. Esse serviço deve possibilitar ao morador, sempre que possível, a 
oportunidade dele morar sozinho, ou prepara-lo para eventual retorno ao convívio familiar. As moradias deverão 
estar vinculadas a rede pública de serviços de saúde, prioritariamente aos CAPS e à Unidade Básica de Saúde de 
abrangência da região onde a residência terapêutica estiver efetivamente instalada. 
 
Na execução dos Serviços Residenciais Terapêuticos (Tipo II), a contratada deverá:  
 
7.1. Atender às necessidades da Secretaria da Saúde, que encaminhará o grupo de pessoas, em consonância com 
as vagas oferecidas, devendo ser obedecidas às normas estabelecidas neste Edital, Termo de Referência e seus 
anexos;  
 
7.2. Se submeter às normas definidas pela Secretaria de Saúde quanto ao fluxo para encaminhamento das 
pessoas, visando garantir o bom atendimento aos usuários do SUS;  
 
7.3. Providenciar para todos os pacientes de seus serviços, quando necessário, o cartão nacional de saúde e outros 
documentos pertinentes a acessar demais políticas públicas, especialmente os relacionados aos benefícios sociais;  
 
7.4. Observar no atendimento de cada usuário o que for definido pela Equipe Técnica competente no respectivo 
Projeto Terapêutico Singular (PTS);  
 
7.5. Oferecer suporte no processo de reabilitação psicossocial e inserção dos moradores na rede social existente 
(trabalho, lazer, cultura, educação, entre outros);  
 
7.6. Manter equipe compatível com a execução dos serviços, conforme as especificações técnicas mínimas que se 
fazem necessárias para  SRT – Tipo II, a saber:  
7.6.1. Para os SRT’s – Tipo II: Manter no mínimo 05 (cinco) cuidadores, profissional de nível médio, de referência, 
por SRT; 01 (um) técnico de enfermagem diário (todos os dias da semana) no período diurno, por SRT; 01 ASD 
(Auxiliar de Serviços Diversos) com carga horária de 44h/semanais, por SRT;  
 
7.7. Manter, ainda, a figura do Coordenador, com formação em saúde, qual será a referência para os Serviços 
Residenciais Terapêuticos. Este Coordenador deverá ser um profissional da área da saúde, de nível superior, e com 
carga horária mínima de 30 horas semanais, com responsabilidade técnica que respalde os dois SRTs. 
 
7.8. Realizar tentativas de reestabelecimento dos vínculos familiares do morador;  
 
7.9. Incentivar a participação dos usuários nas atividades de vida diária, promovendo a autonomia;  
 
7.10. Efetivar a participação dos usuários em atividades no território, e viabilizar ações intersetoriais, favorecendo a 
reinserção social. Onde cada modelo residencial deverá estar vinculado a um serviço/barra equipe de saúde mental 
de referência que dará o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial;  
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7.11. Suprir as necessidades de moradia, no que diz respeito à segurança dos moradores, e a integralidade das 
necessidades dos itens de limpeza, gêneros alimentícios e produtos de higiene pessoal, os quais deverão ser 
escolhidos e adquiridos, sempre que possível, com a participação dos moradores de cada residência;  
 
7.12. Garantir o acesso dos moradores aos serviços de saúde, atendendo-os com dignidade e respeito, de modo 
universal e igualitário, mantendo sempre a qualidade na prestação de serviços;  
 
7.13. Contratar equipe, treinar, promover integração e apresentação à rede de saúde municipal (unidades básicas, 
CAPS e unidades de urgência e emergência) e iniciar plenamente as atividades, para os novos serviços 
implantados, nos primeiros 45 (quarenta e cinco) dias de contrato;  
 
7.14. Fornecer insumos necessários ao desenvolvimento das atividades, como por exemplo, roupas de cama, mesa 
e banho, roupas de uso pessoal, entre outros, individualizados para cada morador;  
 
7.15. Garantir manutenção, consertos e reparos de toda a estrutura física, mobiliário e utensílios, possibilitando a 
continuidade do convívio em condições adequadas, em até 24h após constatada a necessidade da intervenção;  
 
7.16. Adotar medidas necessárias para se prevenir e evitar contratempos, falhas ou erros, promovendo à equipe 
atualizações constantes e treinamentos contínuos;  
 
7.17. Encaminhar, mensalmente, conjuntamente ao documento fiscal, o relatório de faturamento mensal, com 
detalhamento conforme solicitado pela municipalidade;  
 
7.18. Manter CNES dos serviços devidamente atualizados, além de fornecer todas as informações solicitadas pela 
municipalidade a fim de viabilizar as ações necessárias para se proceder com a habilitação e credenciamento do 
serviço junto ao Ministério da Saúde;  
 
7.19. Alimentar os sistemas de informação do Ministério da Saúde, no que for pertinente;  
 
7.20. Fornecer todas as demais informações solicitadas pela municipalidade, além das já citadas;  
 
7.21. Elaborar relatório mensal, sintético e analítico, dos serviços executados;  
 
7.22. Seguir todas as diretrizes, normas e orientações técnicas da Secretaria da Saúde, em especial de sua equipe 
da Coordenação de Saúde Mental;  
 
7.23. Informar previamente a Coordenação de Saúde Mental em caso de necessidade da mudança física de 
qualquer um dos SRT’s;  
 
7.24. Viabilizar os meios para que os Coordenadores de SRT, quando efetivamente solicitados, possam vir a 
participar de reuniões pontuais de colegiado, intersetoriais, regionais e de articulação da RAPS, bem como para que 
possam discutir casos com equipe do CAPS (Centro de Atenção Psicossocial), além de reuniões periódicas com a 
própria Coordenação de Saúde Mental, quando assim demandados;  
 
7.25. Viabilizar os meios para o Coordenador de SRT participar de reuniões periódicas com a Coordenação de 
Saúde Mental ou sempre que for solicitado.  
 
7.26. Serão adotados critérios objetivos como indicadores de avaliação e acompanhamento dos serviços 
desempenhados, os quais poderão servir ainda como embasamento para o exercício pleno da fiscalização 
contratual por parte da municipalidade, de acordo com o que segue:  
7.26.1. Número de usuários inseridos nos SRT’s, discriminados por casa (censo);  
7.26.2. Relatórios semestrais sobre a situação dos moradores das SRT’s;  
7.26.3. Relatórios semestrais da procedência de novos usuários inseridos;  
7.26.4. Relatórios semestrais de óbitos, ou outros motivos que causem a saída da moradia;  
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7.26.5. Relatórios semestrais das internações por agravos não mentais (clínicos);  
 
8. DA ESTRUTURA FÍSICA MÍNIMA DOS SERVIÇOS:  
 
8.1. Para os Serviços Residenciais Terapêuticos – Tipo II:  
8.1.1. Ter vaga para, no máximo, 10 (dez) moradores;  
8.1.2. Estarem localizadas na área urbana do município, entretanto, devidamente fora das adjacências de unidades 
hospitalares gerais ou especializadas;  
8.1.3. Os dormitórios terão que atender às especificações abaixo citadas: 
8.1.3.1. Cama (uso individual);  
8.1.3.2. Colchão (uso individual);  
8.1.3.3. Travesseiro (uso individual);  
8.1.3.4. Armário de uso compartilhado;  
8.1.4. Ter sala de estar, contendo mobiliário adequado para o conforto e a boa comodidade dos usuários;  
8.1.5. Ter copa e cozinha para a execução das atividades domésticas, devidamente equipados com, minimamente, 
os seguintes itens:  
8.1.5.1. Geladeira;  
8.1.5.2. Fogão;  
8.1.5.3. Armários; 
8.1.6. Ter, pelo menos, 01 (um) banheiro de uso comum de todos os moradores, devidamente equipado com, 
minimamente, os seguintes itens:  
8.1.6.1. Chuveiro elétrico;  
8.1.6.2. Pia com torneira;  
8.1.6.3. Gabinete/armário;  
8.1.6.4. Vaso sanitário com assento;  
 
9. METAS E ESTRATÉGIAS:  
 
9.1. Previsão de metas e estratégias para formular a gestão e administração de equipamentos de saúde mental no 
município de Capão Bonito/SP: 
 
9.2. As metas e estratégias devem ser traçadas de forma a oportunizar ao morador dos Serviços Residenciais 
Terapêuticos as vivências de escolhas, o protagonismo na caracterização dos espaços, o resgate da convivência 
comunitária e a reinserção social em aspecto amplo (trabalho, lazer, educação, entre outros), sempre de forma 
articulada à rede de saúde disponível no território, nos moldes do preconizado pela Portaria MS/GM nº 857/2012, 
baseando-se no que segue:  
 
a) Realizar reunião quinzenal com os moradores do SRT, para discussão de aspectos sobre o morar, promovendo a 
grupalidade, a solidariedade e a corresponsabilidade entre os mesmos.  
Cálculo: Número de reuniões semanais realizadas, por mês, dividido pelo número de reuniões previstas por mês.  
Fonte: Ata das Reuniões do SRT. 
 
b) Realizar discussão mensal com o CAPS - Centro de Atenção Psicossocial – de referência dos moradores para 
articulação, construção e avaliação dos Projetos Terapêuticos Singulares (PTS).  
Cálculo: Número de discussões mensais realizadas, dividido pelo número de discussões previstas.  
Fonte: Ata das Reuniões do SRT. 
 
c) Garantir o acompanhamento clínico dos moradores do SRT na unidade básica de saúde.  
Cálculo: Número de moradores acompanhados em UBS, dividido pelo número total de moradores do SRT.  
Fonte: Prontuário da UBS.  
 
d) Realizar ação grupal semanal, que oportunize utilização dos espaços comunitários para a caracterização do 
cuidado com o espaço da morada, bem como a reinserção no trabalho, e/ou sua reinserção comunitária.  
Cálculo: Total de ações grupais realizadas, dividido pelo total de ações previstas.  
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Fonte: Ata das Reuniões do SRT. 
 
 
10. DIMENSIONAMENTO DE PESSOAL: 
 
O Serviço Residência Terapêutico do Tipo II devem contar com, no mínimo:  
 
- 05 (cinco) cuidadores por SRT ;  
- 01(um) técnico em enfermagem durante período diurno, de domingo a domingo por SRT; 
-01(um) ASD com carga horária de 44h/semanais; 
 
-01(um) Coordenador, profissional de nível universitário, com formação em saúde, com dedicação mínima de 30h 
semanais responsável pelos 02(dois) SRTs. 
 
11. INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O SERVIÇO DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICO  
 
A residência terapêutica constitui como alternativas de moradia para um grande contingente de pessoas que estão 
internadas há anos em hospitais psiquiátricos por não contarem com suporte adequado na comunidade, Conforme 
disposto em Portaria nº 106/GM/MS e Portaria  nº3.090 GM/MS. 
 
 
12. DISPOSIÇÕES FINAIS:  
 
Será vedado utilizar recursos em finalidade diversa da estabelecida no projeto, como igualmente serão vedados, 
ainda, pagamentos a qualquer título a pessoal que tenha vínculo com a Administração Direta e/ou Indireta Federal, 
Estadual e/ou Municipal, com exceção dos casos expressamente previstos na legislação vigente. 
 
Também não será financiável o pagamento de gratificação, consultoria, coordenação de projeto ou qualquer outra 
espécie de remuneração adicional a servidor público que pertença aos quadros de órgãos ou entidades da 
Administração Pública Federal, Estadual e/ou Municipal, Direta e/ou Indireta. 
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ANEXO II – MODELO  ORIENTATIVO DE PROPOSTA DE TRABALHO 
 

1. PREÂMBULO  
 
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
Nome: 
CNPJ: 
Endereço: 
Bairro: Cidade: Estado: CEP: 
Telefone: Fax: Página na internet: 
2. RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
3. RESPONSÁVEL PELO PROJETO: 
Nome: 
CPF: 
Endereço: 
4. DADOS BANCÁRIOS DA INSTITUIÇÃO 
Bancos: Nº do Banco: Agência: Conta: 
 
2 – EXPERIÊNCIA ESPECÍFICA DA ENTIDADE: 
2.1. Capacidade Técnica Operacional - Relatório de atividades executadas nas áreas do objeto do presente Edital, 
acompanhada de Atestados de Capacidade Técnica, emitidos por pessoa  jurídica  de  direito  público ou privado,  
que comprovem a experiência da  proponente  nas  áreas  de  atuação  objeto  deste  edital,  juntamente com os 
Termos de Parceria, Convênio ou Contratos correlatos. 
 

Nome da Entidade (pessoa 
jurídica de direito público ou 

privado) 

Descrição das Atividades Período da Execução 

...   

...   

...   

...   
 
2.2. Capacidade Técnica Profissional - Relatório contendo os nomes dos profissionais de nível superior na área da 
saúde e/ou assistência social que deverão compor o quadro permanente da entidade acompanhado de 
comprovação do vínculo profissional com a Entidade e de prova de inscrição na entidade profissional de classe 
competente. 
 
2.2.1. A comprovação do vínculo profissional far-se-á através da apresentação do Estatuto Social da entidade 
quando dirigentes ou associado, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo 
possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos, desde que vinculado o profissional 
acima indicado com a entidade na data prevista para entrega da proposta. 
 

Nome do Profissional Área de Atuação Número de sua inscrição na 
Entidade Profissional de Classe 

...   

...   

...   

...   
 
3 – ÁREAS DE ATUAÇÃO DA ENTIDADE 
3.1. A Entidade deverá demonstrar capacidade legal para atuar na área da saúde, o que será confirmado através da 
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habilitação jurídica, examinado suas respectivas normas estatutárias e demais habilitações e registros técnicos.  
 
4 - METODOLOGIA E ORGANIZAÇÃO 
4.1. No item “metodologia” a proponente deverá apresentar a descrição das atividades a serem executadas no 
programa, demonstrando a sua compreensão dos objetivos do trabalho, o enfoque dos serviços, a metodologia  que  
propõe  para  executar  as  atividades  necessárias  e  obter  os resultados  esperados,  a  descrição  dos  meios  
que  pretende  dispor,  incluindo  o  espaço  físico, equipamentos, infra-estrutura de informática, comunicação, etc.  
 
4.2.  No quesito “organização”, a proponente deverá descrever a estrutura da organização  que acompanhará  o 
desenvolvimento das atividades, incluindo a composição da  equipe  de  pessoal, quantificando e nomeando os 
profissionais-chaves responsáveis.  
 
5 - PLANO DE TRABALHO  
5.1. A Entidade deverá apresentar o plano de  trabalho proposto para a execução do programa, de acordo com os 
campos de atuação especificados neste Edital, conforme estrutura abaixo descrita e nos termos do art. 116 da Lei 
de Licitações.  
5.2. No plano de trabalho deverão ser apresentadas as ações a serem desenvolvidas; a forma para o seu 
desenvolvimento; as metas a serem alcançadas; o público-alvo; os recursos materiais e humanos a serem utilizados 
e os custos do projeto.  
5.3. O Plano de Trabalho deverá conter: Apresentação; Justificativa; Introdução; Metas a serem atingidas; Etapas ou 
fases de execução; Plano de aplicação dos recursos financeiros; Cronograma de desembolso; Cronograma de 
Execução do Projeto (Atividades x Período de Execução) e Pessoal alocado x custo operacional e administrativo 
 
6 – PLANILHA DEMONSTRATIVA DE CUSTOS COM  RECURSOS HUMANOS 
*********6.1. A entidade proponente deverá apresentar proposta financeira a qual deverá atender as exigências e 
normativas estabelecidas pelo regime CLT.  
 
 
6.2. A proposta deverá ser firmada pelo responsável pela entidade.  
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ANEXO III – MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO 
 

TERMO DE CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO E 
..................... PARA, EM CONJUNTO COM A MUNICIPALIDADE, GERIR E ADMINISTRAR O SERVIÇO 
RESIDENCIAL TERAPÊUTICO – SRT 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPÃO BONITO, doravante denominada simplesmente PREFEITURA, com sede 
à rua Nove de julho, 690 – centro, em Capão Bonito, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob n.º 
46.634.259/0001-95, neste ato representada pelo Senhor Prefeito Municipal, Julio Fernando Galvão Dias, e a 
____________________, doravante denominada simplesmente conveniada, estabelecida na cidade de 
_______________, Estado de São Paulo, com endereço ___________, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
_____________, neste ato representada por ____________, portador da cédula de identidade RG n.º 
____________ e inscrito no CPF/MF sob o n.º________, têm entre si, justo e convencionado, celebrar o presente 
convênio para em conjunto com a municipalidade, gerir e administrar o serviço residencial terapêutico – SRT, 
observadas as seguintes cláusulas e condições pelas quais desde já se obrigam: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:  
1.1. Constitui objeto do presente convênio a gestão e administração do Serviço Residencial Terapêutico – SRT 

tipo II visando a execução de Plano de Ação voltado para pacientes em processo de desinstitucionalização, 

nos termos da Lei Federal nº 10.2016 e da Portaria MS/GM 3088/2011 de acordo com as especificações técnicas, 

dados, elementos quantitativos e descrição das atividades estabelecidas neste instrumento de convênio e no Plano 

de Trabalho.  

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA: 
2.1. O presente Termo terá vigência de 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado 
por iguais e sucessivos períodos até 60 (sessenta) meses. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR:  
3.1. O valor do presente convênio é de R$ ___________ (________), considerando o valor mensal de R$ 
____________________ (_________________) em conformidade com o Plano de Trabalho. 
 
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 
4.1. Pelo presente instrumento, a PREFEITURA obriga-se a: 
a) Emitir Ordem de Serviço para início das atividades pertinentes ao Termo de Convênio de acordo com o Projeto 
aprovado; 
b) Gerenciar, acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do Termo de Convênio, de acordo com o Projeto 
aprovado; 
c) Indicar à Entidade o banco para que seja aberta conta bancária específica para movimentação dos recursos 
financeiros necessários à execução do Termo de Convênio;  
d) Repassar os recursos financeiros à Entidade nos termos estabelecidos, a serem transferidos da conta 
orçamentária do MUNICIPIO;  
e) Publicar na imprensa oficial o extrato do Termo de Convênio e de seus aditivos, no prazo máximo de 30 (trinta) 
dias após sua assinatura; 
f) Criar Comissão de Avaliação para o Termo de Convênio firmado, composta por quatro membros, sendo três  
representantes  do  MUNICIPIO  vinculados  à  Secretaria Municipal  de  Saúde  e  um  do  Conselho Municipal de 
Saúde;  
g) Prestar o apoio necessário a Entidade para que seja alcançado o objeto do Termo de Convênio, em toda sua 
extensão;  
h) Autorizar a Entidade a utilizar os serviços de infra-estrutura do serviço municipal de saúde, com a conjugação das 
equipes do MUNICIPIO;  
i) Quando necessário, prestar assessoramento técnico.  
j) Considerando que no custo do programa incidem verbas para remuneração do pessoal alocado, na hipótese de 
haver repasse intempestivamente ao prazo previsto, o Município arcará com as multas de caráter trabalhista,  
previdenciário  e  tributário decorrentes do aludido atraso, inclusive quanto às verbas rescisórias; 
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k) Efetuar o repasse referente as rescisões contratuais em cada oportunidade.        
 
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA: 
5.1.  Pelo presente instrumento, a Conveniada obriga-se a: 
a) Executar, conforme aprovação do MUNICIPIO, o controle e a administração de pessoal alocado no projeto, 
zelando  pela  boa  qualidade  de  ações  e  serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade 
e economicidade em suas atividades;  
b) Executar o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado e aprovado e, aplicar os recursos 
financeiros exclusivamente no cumprimento do seu objeto. 
c) Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas pela administração do 
MUNICIPIO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 
d) Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser necessário e que se encontrar em 
efetivo exercício nas atividades inerentes à execução do projeto desta parceria, inclusive pelos encargos  sociais  e  
obrigações  trabalhistas decorrentes da contratação dos executores do Programa pelo regime CLT; 
e) Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação  dos  recursos recebidos,  cujo  nome  
constará  do  extrato  do  Termo de Convênio a  ser publicado pelo MUNICIPIO;  
f) Movimentar os  recursos  financeiros,  objeto  do Termo  de Convênio,  em  conta bancária específica;  
g) Promover a publicação do extrato de execução física e financeira, no prazo máximo de 60 dias após o término de 
cada exercício financeiro, na imprensa oficial;  
h) Quando necessário, solicitar o apoio de assessoramento técnico; 
i) Mediante a Ordem de Serviço emitida pelo Município providenciar a contratação de recursos humanos para o 
desenvolvimento das atividades propostas no Projeto;  
j) Substituir, imediatamente, funcionário, associado ou cooperativado que se encontre em licença (médica, férias 
e/ou maternidade);  
k) Responder por todas as reclamatórias  trabalhistas que possam ocorrer em consequência da  execução  das  
atividades,  as  quais  não  importam  em  vinculação  laboral  entre  o Município e o empregado, cooperativado ou 
associado envolvido; 
l) Indicar no corpo dos documentos  originais  das  despesas,  do número  do  convênio  e  do  órgão  público  
convenente  a  que  se  referem, extraindo-se,  em  seguida,  as  cópias  que  serão  juntadas  nas  prestações  de 
contas; 
m) Prestar contas dos repasses com observância do prazo e na forma estabelecida neste instrumento. 
 
CLÁUSULA SEXTA – DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS  
6.1. Os recursos deverão ser aplicados integralmente na atividade a ser executada pela CONVENENTE, de acordo 
com o Plano de Trabalho.  
 
6.2. Ocorrendo impropriedades e/ou irregularidades na execução deste Convênio, obriga-se a PREFEITURA a 
suspender a autorização para execução dos serviços, e a notificar, de imediato, o representante legal da 
CONVENIADA, a fim de proceder ao saneamento requerido ou cumprir a obrigação, observado o prazo máximo de 
30 (trinta) dias, nos casos a seguir especificados:  
a) quando não houver comprovação da correta aplicação dos recursos, na forma da legislação aplicável, inclusive 
mediante procedimentos de fiscalização local, realizados periodicamente pela PREFEITURA;  
b) quando verificado desvio da finalidade na aplicação dos recursos, atrasos não justificados no cumprimento das 
etapas ou fases programadas, práticas atentatórias aos princípios fundamentais da Administração Pública nas 
contratações e demais atos praticados na execução deste Convênio; e  
c) quando a CONVENENTE descumprir quaisquer cláusulas ou condições estabelecidas neste Convênio.  
 
6.3. Findo o prazo da notificação de que trata o item anterior, sem que as impropriedades e/ou irregularidades 
tenham sido sanadas, será instaurada a competente Tomada de Contas Especial, por determinação da 
PREFEITURA, procedendo-se as anotações de praxe, nos termos da legislação em vigor. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DAS PROIBIÇÕES  
7.1. É vedada a utilização dos recursos repassados por força deste Convênio, em finalidade diversa da estabelecida 
no Plano de Trabalho a que se refere este instrumento, bem como no pagamento de despesas efetuadas anterior ou 
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posteriormente ao período de vigência acordado, ainda que em caráter de emergência. 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO:  
8.1. Este Convênio poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer tempo, e rescindido de pleno direito, 
independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, por descumprimento das normas estabelecidas na 
legislação vigente, por inadimplemento de quaisquer de suas cláusulas ou condições, ou pela superveniência de 
norma legal ou de fato que o torne material ou formalmente inexecutável, sem quaisquer ônus advindos dessa 
medida, imputando-se às partes as responsabilidades das obrigações decorrentes do prazo em que tenha vigido e 
creditando-se-lhes os benefícios adquiridos no mesmo período.  
 
8.2. Constitui motivo para rescisão deste Convênio, independentemente do instrumento de sua formalização, o 
inadimplemento de quaisquer das cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas as seguintes situações:  
a) utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;  
b) constatação de irregularidade de natureza grave, no decorrer de fiscalizações ou auditorias; e  
c) falta de apresentação da Prestação de Contas Parcial, nos prazos estabelecidos.  
 
CLÁUSULA NONA – DO CONTROLE, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO  
9.1. É prerrogativa da PREFEITURA conservar a autoridade normativa e exercer controle e fiscalização sobre a 
execução, mediante a supervisão e acompanhamento das atividades inerentes ao objeto deste Instrumento, bem 
como de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução, no caso de paralisação ou de fato relevante que 
venha a ocorrer.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS  
10.1. A Prestação de Contas dos recursos financeiros repassados pela PREFEITURA a entidade CONVENIADA 
deverá obedecer às disposições contidas nas Instruções nº 02/2016 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
e deverão ser apresentadas até o dia 31 de janeiro sendo constituída das seguintes peças:  
a) Relatório de Cumprimento do Objeto;  
b) Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa, evidenciando os recursos repassados pela PREFEITURA 
para execução do Convênio e os rendimentos auferidos da aplicação dos recursos no mercado financeiro, e os 
saldos, quando ocorrer;  
c) Relação de pagamentos efetuados e;  
d) Extrato da conta bancária específica do período de recebimento dos recursos, contendo toda a movimentação 
dos recursos e conciliação bancária, se for o caso.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
11.1. Os recursos orçamentários alocados para o cumprimento do objeto do presente convênio correrão por conta 
dos Blocos de Gestão do SUS e de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, complementado por 
recursos próprios alocados nas dotações, com inclusão nos orçamentos dos exercícios financeiros seguintes. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO  
12.1. A publicação do extrato deste Convênio ou de seus aditamentos na Imprensa Oficial é condição indispensável 
para sua eficácia, será providenciada pela PREFEITURA.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO:  
13.1. As partes elegem o foro da cidade e comarca de Capão Bonito, Estado de São Paulo, como competente para 
decidir as controvérsias que surgirem a partir da execução deste termo, renunciando expressamente a qualquer 
outro por mais privilegiado que o seja. 
 
E, por assim estarem plenamente de acordo, as partes obrigam-se ao total e irrenunciável cumprimento dos termos 
do presente instrumento, em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, que vão assinadas pelos 
partícipes e duas testemunhas abaixo identificadas, para que produza os efeitos legais e jurídicos, em Juízo ou dele.  
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_____________________, ____ de ________ de 2016. 
 
 
 
 

                         ______________________                      ________________________ 
Prefeitura Municipal de      Conveniada 


