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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 – PROCESSO Nº 8813/2020 

RERRATIFICADO 

 

COMPROVANTE 
RETIRADA DE EDITAL 

EMPRESA: __________________________________________________________________________________ 
ENDEREÇO: ________________________________________________________________________________ 
CIDADE: _____________________________ ESTADO: ____________CNPJ:____________________________ 
FONE (______) __________________ e-mail 
_______________________________________________________ 

 

OBJETO: O presente termo de colaboração terá por objeto a Seleção de Projetos elaborados por 
entidades sem fins lucrativos, com objeto de celebração de parceria para a execução de prestação de 
serviços nas moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II de forma complementar, cujo os 

envelopes deverão ser entregues até as 11:00 horas, em 09 de Dezembro de 2020. 

Obtivemos através do acesso www.capaobonito.sp.gov.br nesta data, cópia do instrumento convocatório da 
licitação acima identificada. 
Visando à comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a Vossa Senhoria preencher o 
recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Setor de Licitação, por meio de e-mail editalcapaobonito@gmail.com 
A não remessa do recibo exime a Prefeitura Municipal de Capão Bonito da responsabilidade da comunicação, por 
meio de fone ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem 
como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Local: _____________________, ____de __________________________de 2020. 

 
Nome da Empresa: --------------------------------------------------------------------------------- 

 
CNPJ Nº ___________________________________________ 

 
____________________________ 

ASSINATURA 
e-mail: 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/
mailto:editalcapaobonito@gmail.com
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2020 

PROCESSO Nº 8813/2020 - RERRATIFICADO 

 

O município de Capão Bonito, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Saúde com esteio na Lei nº 13.019/14, alterada pela 
Lei 13.204/15, regulamentada pelo Decreto Municipal nº 096/16, 
torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à 
seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em 
celebrar com o Município - Termo de Colaboração - que tenha por 
objeto a Seleção de Projetos elaborados por entidades sem fins 
lucrativos, com objeto de celebração de parceria para a execução 
de prestação de serviços nas moradias protegidas e reabilitação 
de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na 
modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II de forma 
complementar. 

 

1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a celebração de 
parceria com a Prefeitura Municipal de Capão Bonito, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, 
por meio da formalização de Termo de Colaboração, para a consecução de finalidade de interesse 
público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil 
(OSC), conforme condições estabelecidas neste Edital. 

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019/14, alterada pela Lei 13.204/15, 
regulamentada pelo Decreto Municipal nº 096/16, e pelos demais normativos aplicáveis, além das 
condições previstas neste Edital.   

1.3. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de classificação e a disponibilidade 
orçamentária para a celebração do Termo de Colaboração a Seleção de Projetos elaborados por 
entidades sem fins lucrativos, com objeto de celebração de parceria para a execução de prestação de 
serviços nas moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e 
persistentes, na modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II de forma complementar. 
 

2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO  

2.1. O presente termo de colaboração terá por objeto a Seleção de Projetos elaborados por entidades 
sem fins lucrativos, com objeto de celebração de parceria para a execução de prestação de serviços nas 
moradias protegidas e reabilitação de pessoas com transtornos mentais graves e persistentes, na 
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modalidade Serviço de Residência Terapêutica – Tipo II de forma complementar, conforme 
especificações contidas neste Edital e seus anexos. 

2.2. Objetivos específicos da parceria: 

a)  Propor ações que favoreçam a realidade e a inserção (ou reinserção) social do residente à 
vida comunitária; 

b)  Facilitar a emancipação da capacidade de gerenciar sua própria vida; 

c)  Buscar a manutenção do residente em tratamento clínico e psicossocial, na rede de serviço 
de saúde; 

d) Estimular a participação e responsabilidade do residente no processo de tratamento; 

e) Atuar de forma articulada com a rede comunitária para o estabelecimento de parcerias que 
beneficiem o residente no desenvolvimento pessoal e profissional; 

f) Desenvolver ações integradas com o Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e parceiros da 
comunidade 

3.  JUSTIFICATIVA 

3.1. O presente decorre da necessidade de manutenção de Serviços Residenciais Terapêuticos no 
município, os quais estão em funcionamento em razão do fechamento dos Hospitais psiquiátricos da 
Região de Sorocaba e do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC de 18 de dezembro de 2012. 

3.2. Serão disponibilizadas pela Secretaria Municipal de Saúde à vencedora do Chamamento Público, 02 
(duas) residências. 

4.  PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas, 
aquelas definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014 (com redação 
dada pela Lei nº 13.204, de 14 de dezembro de 2015): 
 

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

 
b)  as sociedades cooperativas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as 

integradas por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por 
programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, 
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educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e 
extensão rural; e as capacitadas para execução de atividades ou de projetos de interesse público e de 
cunho social; ou 

 
c)  as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse público e 

de cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos.  
        

4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências: 
 

a) Estar habilitada nos respectivos Conselhos Municipais. 

b)  Declarar, conforme modelo constante no Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância, 
que está ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se 
responsabilizam pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o 
processo de seleção. 

4.3.  Não é permitida a atuação em rede. 

5.  REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

5.1. Para a celebração do Termo de Colaboração, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

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

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

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

d) Possuir, no momento da apresentação do plano de trabalho, no mínimo 3 (três) anos de 
existência, com cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da 
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ (art. 33, caput, 
inciso V, alínea “a”, da Lei nº 13.019, de 2014); 

e) Possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 
natureza semelhante, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, a ser comprovada no momento da 
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apresentação do plano de trabalho, na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea “b”, da Lei nº 13.019, de 
2014; 

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

g) Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o 
cumprimento das metas estabelecidas, a ser comprovado na forma do art. 33, caput, inciso V, alínea "c", 
da Lei nº 13.019/14. 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); 

h) Apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de contribuições, de 
dívida ativa e trabalhista, na forma do art. 34, caput, inciso II, da Lei nº 13.019, de 2014; 

i) Apresentar certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade cooperativa, certidão 
simplificada emitida por junta comercial (art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.019, de 2014); 

j) Apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como relação nominal 
atualizada dos dirigentes da entidade, conforme estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio 
eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas – CPF de cada um deles, bem como, e Relação dos Dirigentes da Entidade, conforme 
Anexo III, conforme art. 34, Incisos V e VI, da Lei nº 13.019, de 2014; 

k) Comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio de cópia de 
documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de locação (art. 34, Inciso VII, da Lei nº 
13.019, de 2014); 

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

5.2. Ficará impedida de celebrar o termo de colaboração a OSC que: 

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

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

g) Tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em 
decisão irrecorrível, nos últimos 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). 

5.3. Definição do Serviço Residencial Terapêutico (SRT)  

Os Serviços Residenciais Terapêuticos também conhecidos como Residências Terapêuticas, são 
casas, locais de moradia, destinadas a pessoas com transtornos mentais que permaneceram em longas 
internações psiquiátricas e impossibilitadas de retornar às suas famílias de origem, por terem perdido 
seus laços familiares e sociais.  

As Residências Terapêuticas foram instituídas pela Portaria/GM nº 106 de fevereiro de 2000 e são 
parte integrante da Política de Saúde Mental do Ministério da Saúde. Esses dispositivos, inseridos no 
âmbito do Sistema Único de Saúde/SUS, são centrais no processo de desinstitucionalização e 
reinserção social dos egressos dos hospitais psiquiátricos.  

Tais casas são mantidas com recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos 
psiquiátricos. Assim, para cada morador de hospital psiquiátrico transferido para a residência terapêutica, 
igual número de leitos psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS e os recursos financeiros que os 



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CAPÃO BONITO - SP. 
Rua Nove de Julho, 690 - CEP 18300 - 900 - Fone/ Fax (015) 3543.9900 

SECRETARIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS 
Setor de Licitação 

 

7 
Favor não grampear os documentos dos envelopes 

 

mantinham devem ser realocados para os fundos financeiros do estado ou do município para fins de 
manutenção dos Serviços Residenciais Terapêuticos.  

Em seu Artigo 2º, essa Portaria define que os SRT constituem uma modalidade assistencial 
substitutiva da internação psiquiátrica prolongada, de maneira que, cada transferência de paciente do 
Hospital Especializado para o SRT, deve-se reduzir ou descredenciar do SUS, igual número de leitos 
naquele hospital, realocando o recurso da Autorização de Internação Hospitalar (AIH) correspondente 
para os tetos orçamentários do estado ou município que se responsabilizará pela assistência ao paciente 
e pela rede substitutiva de cuidado em saúde mental.  

Nos SRTs o cuidado deve estar organizado em um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que, 
segundo as diretrizes dessa Portaria, deve conter ações que favoreçam o desenvolvimento da autonomia 
dos moradores, em direção a reabilitação psicossocial e implemento de atividades da vida cotidiana e de 
criar novas bases sociais, políticas e comunitárias.  

5.4. Especificidades do Trabalho no Serviço Residencial Terapêutico  

As Residências Terapêuticas são dispositivos de moradias, que junto ao CAPS (ordenadores do 
tratamento e gestores territoriais das RTs), constituem a rede extra-hospitalar, substitutiva à internação 
psiquiátrica de longa duração no âmbito do SUS. Configuram-se como casas ou apartamentos inseridos 
na comunidade, destinados aos portadores de transtornos mentais, egressos de internações 
psiquiátricas de longa permanência, que não possuam suporte social e laços familiares que viabilizem 
sua inserção social.  

A equipe responsável por acompanhar esses moradores nestes dispositivos é denominada equipe 
de seguimento, sendo composta por profissionais do CAPS de referência.  

As equipes de seguimento estarão vinculadas ao Centro de Atenção Psicossocial – CAPS de 
referência e desenvolverão o trabalho cotidiano de acordo com o nível de complexidade do cuidado 
demandado pelo Serviço Residencial Terapêutico. Terá como função primordial o acompanhamento 
terapêutico no contexto do morar e de sua interface com a cidade, a criação de condições para o 
estabelecimento, fortalecimento e/ou ampliação dos recursos sociais, comunitários, de saúde, de 
trabalho e de lazer para o projeto de reabilitação psicossocial dos moradores.  

O Serviço Residencial Terapêutico configura-se como um serviço público, de hábitos e ambiência 
essencialmente privados (uma casa), não se trata de um local de tratamento, ainda que constitua um 
recurso fundamental para o projeto terapêutico do paciente.  

5.5. Será de responsabilidade da Prefeitura Municipal de Capão Bonito: 

a) Locação dos imóveis onde funcionarão as residências; 

b) Disponibilização do Coordenador de Saúde Mental, com carga horária de 40 horas semanais, para 
atender ambas as residências, funcionário da Prefeitura Municipal de Capão Bonito, com nível 
universitário, escolhido pela Secretaria Municipal de Saúde. 
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5.6. Gestão dos Serviços Residenciais Terapêuticos  

A SRT deve acolher no máximo 10 (dez) moradores por residência, sendo que cada módulo 
residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência (CAPS), que dará 
o suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial.  

A equipe mínima do Serviço Residencial Terapêutico deverá estar em conformidade com a 
Portaria 3090 GM/MS de 23 de dezembro de 2011, e cada módulo residencial deverá contar com:  

EQUIPE MÍNIMA: 

- 06 Cuidadores, por moradia, funcionários da Instituição parceira, em regime de escala, de segunda a 
domingo; 

- 01 Técnico de Enfermagem, por moradia, que seja funcionário da Instituição parceira, prestando 
serviços diariamente no SRT, 40 horas semanais de segunda a sexta feira; 

- 01 Assistente Social, 01 Enfermeiro e 01 Motorista para atendimento nas duas residências, funcionários 
da Instituição parceira, 40 horas semanais de segunda a sexta feira; 

5.6.1. A equipe de cuidadores, composta por funcionários da Instituição parceira poderá ser maior, 
dependendo: do número de moradores, de sua autonomia e das condições de saúde dos residentes, 
propostas no plano de trabalho.  

5.6.2. Será de responsabilidade da Instituição parceira a execução das ações e serviços objeto deste 
Edital, e ainda as seguintes responsabilidades:  

a) Garantir que a atenção e o cuidado ao usuário, considerando sua situação clínica e psicossocial, sua 
integração à vida na sociedade, criando uma rede de proteção social, comunitária, de saúde, de 
trabalho e de lazer, para a reabilitação e integração social do usuário de acordo com a sua 
singularidade e história. Ainda, desenvolver processos de trabalho que busquem a redução de danos 
como estratégia de cuidado;  

b) Contratação dos profissionais, que garanta a seleção de candidatos adequados ao perfil pretendido, 
para atuar no desenvolvimento das ações de desinstitucionalização e atividades ligadas a rede de 
cuidados e acompanhamento terapêutico, apoio, controle e avaliação das atividades dos Serviços 
Residenciais Terapêuticos (SRTs);  

b.1 O processo de contratação deverá contemplar uma etapa de Processo de Seleção 
(prova objetiva) análise de currículo e entrevista, preferencialmente com a participação do 
Coordenador de Saúde Mental; 

b.2 O Processo de Seleção deverá ter ampla divulgação em meios de comunicação;  

c) Manutenção preventiva e corretiva das residências locadas pela Prefeitura de Capão  
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Bonito;  

d) Manutenção corretiva no caso de danos causados ao imóvel;  

e) Contratação de serviços de prestação continuados de concessionárias (água, luz, telefone, internet).  

f) Reposição, quando necessário, de artigos de copa/cozinha, cama, mesa e banho;  

g) Fornecimento de no mínimo, 04 refeições por dia (café da manhã, almoço, lanche e jantar);  

g.1. O café da manhã deverá ser composto por: café, leite, achocolatado, pão, bolo, torta salgada, 
margarina, pão de queijo, mortadela, queijo fresco, mortadela, presunto, mussarela, salsicha, e outros 
cardápios a critério da Coordenação de Saúde Mental, podendo ser alternados durante a semana, 
bem como ser adequada as necessidades dos moradores (dieta médica ou nutricionista); 

g.2. O almoço deverá ser composto por: arroz, feijão, macarrão, carne bovina, carne suína, frango, 
ovos, linguiça, peixe, verduras e legumes, frutas e suco natural, tortas salgadas e outros cardápios a 
critério da Coordenação de Saúde Mental, podendo ser alternados durante a semana, bem como ser 
adequada as necessidades dos moradores (dieta médica ou nutricionista); 

g.3. O lanche da tarde deverá conter: bolo, bolacha, chá, vitamina, achocolatado, iogurte, torta 
salgada, torta doce e outros cardápios a critério da Coordenação de Saúde Mental, podendo ser 
alternados durante a semana bem como ser adequada as necessidades dos moradores (dieta médica 
ou nutricionista); 

g.4. O jantar deverá ser composto por: arroz, feijão, macarrão, carne bovina, carne suína, frango, 
ovos, linguiça, peixe, verduras e legumes, frutas e suco natural e outros cardápios a critério da 
Coordenação de Saúde Mental, podendo ser alternados durante a semana, bem como ser adequada 
as necessidades dos moradores (dieta médica ou nutricionista); 

h) Custeio de despesas com o deslocamento do morador e de seu acompanhante, que pode ser um 
cuidador, bem como, de veiculo exclusivo para casos onde a locomoção esteja impossibilitada.  

i) Apresentação à Área Técnica de Saúde Mental/SMS do Plano Anual de Capacitação Permanente 
que contemple os profissionais que atuam nos SRTs, até três meses após a assinatura do Termo de 
Colaboração;  

i.1 A área técnica de Saúde Mental - SMS deverá participar da elaboração do escopo do 
plano de capacitação.  

j) Apresentar à Área Técnica de Saúde Mental/SMS relatório mensal de atividades de cada morador, 
juntamente com a fatura mensal referente aos serviços prestados;  

k) Criar mecanismos claros e eficazes para monitorar e controlar a utilização de recursos dos cartões de 
benefícios (INSS) dos moradores por terceiros (profissional responsável), visando à transparência 
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das despesas como garantia de direitos dos usuários e apresentar mensalmente à Área Técnica de 
Saúde Mental/SMS planilha de gastos de cada morador.  

l) Manter prontuário individual dos moradores com anotações e informações técnicas e de enfermagem 
e Plano Terapêutico Singular – PTS. 

5.7. Definição de Equipe Técnica mínima do Serviço Residencial Terapêutico Tipo II  

Para aquelas pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados intensivos 
específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações mais diretivas com apoio 
técnico diário e pessoal, de forma permanente, será necessária a contratação de profissionais com a 
seguinte descrição do perfil técnico e atribuições dos profissionais:  

5.7.1. Do Cuidador 

Deverá ser um profissional da Instituição parceira, fundamental no projeto. Ele passa a operar em 
uma residência e isso causa impactos importantes. Os profissionais que cuidam de moradores do SRT 
deverão saber dosar sempre o quanto de cuidado deverá ser oferecido para auxiliar na aquisição de 
autonomia pelo usuário, numa negociação constante.  

Este novo lugar de trabalho também vai requerer dos profissionais a realização de atividades que 
vão muito além de sua formação inicial, tais como: auxiliar em tarefas domésticas, ajudar no pagamento 
de contas, na administração do próprio dinheiro etc., requerendo dos trabalhadores o desenvolvimento 
de novas formas de cuidar.  

Os Cuidadores são pessoas preferencialmente oriundas da comunidade local com experiência em 
trabalhos comunitários e/ou em acompanhamento domiciliar de pessoas em situação de vulnerabilidade 
(por idade avançada, por algum tipo de limitação causada por transtorno físico e/ou mental ou outras 
situações que demandem o cuidado de um terceiro, entre outras).  

Assim, o Cuidador assume importância vital, pois é responsável pela montagem de um 
acompanhamento diário da vida dos pacientes. Com efeito, procura-se agregar entre os cuidadores tanto 
o perfil que possa operar mais no território, na gestão dos casos junto aos acompanhantes terapêuticos, 
quanto o perfil mais adequado à função doméstica, de organização e gestão da casa, do cotidiano, de 
exploração dos recursos locais junto aos moradores, ainda que possam compartilhar ações em comum. 
O Cuidador, portanto, assume o cuidado cotidiano neste dispositivo de moradia, tendo seu olhar 
direcionado para a inclusão na vida comunitária, estando presente em ações diversas, conforme a 
demanda de cada casa e de cada morador. A ênfase, nesta perspectiva de cuidado, é fazer junto com os 
moradores e não por eles, de forma tutelar. Ou seja, auxiliar naquilo que for necessário, de acordo com a 
singularidade de cada situação.   

5.7.2. Do Técnico De Enfermagem  

Deverá ser um profissional da Instituição parceira, que prestará serviços diariamente no SRT, com 
carga horária de 40horas/semanais. Deverá estar presente na moradia durante o período diurno.  
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Considerando os Decretos que regulamentam e dispõem sobre o exercício da enfermagem, 
associando-o e ampliando-o ao âmbito do trabalho específico em Saúde Mental e ao contexto intrínseco 
dos Serviços Residenciais Terapêuticos, dizem respeito ao Técnico de Enfermagem as funções de nível 
médio técnico, nas RTs de Tipo II, sejam elas:  

Prestar assistência específica de enfermagem, excetuadas as privativas do Enfermeiro, sob a 
supervisão do Enfermeiro da própria RTs; 

Prestar cuidados aos moradores das RTs, sob orientação e supervisão do Coordenador das RTs;  

Orientar, quando necessário, os moradores de forma preventiva sobre as doenças transmissíveis 
e as formas de controle;  

Colaborar na busca, organização, manutenção, controle, uso de medicamentos nas RTs, 
objetivando o envolvimento de cada um dos moradores com o cuidado de si, e, portanto, de sua própria 
tomada de medicação, de acordo com suas possibilidades e limitações;  

Auxiliar no preparo dos moradores para exames, consultas ou coleta de material, orientando-os 
sobre as condições necessárias à realização dos mesmos e investindo em seu protagonismo diante dos 
processos de auto - cuidado;  

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

Amparar os cuidadores na verificação dos sinais vitais e condições gerais daqueles moradores em 
que houver prescrição médica ou de enfermagem indicando a conduta;  

Participar da reunião da equipe de seguimento conforme orientação da coordenação do programa;  

Acompanhar os moradores em consultas diversas e outras ações territoriais que se fizerem 
necessárias, segundo as orientações do coordenador e/ou acompanhantes terapêuticas;  

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

Contribuir ativamente para a integração da equipe de saúde;  

Participar de capacitações e outros processos de educação continuada e/ou aprimoramento, 
conforme possibilidade de disponibilização da carga horária acordada e concedida pelo coordenador do 
seguimento.  

5.7.3. Do Coordenador  

Deverá ser profissional com nível universitário, escolhido pela Secretaria Municipal de Saúde 
(psicólogo, enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social, etc.), sendo o trabalho voltado para a 
reabilitação psicossocial de pacientes com transtornos mentais severos e persistentes, requerendo a 
visita clínica na construção dessas ações, que exercerá a função de Coordenador concomitantemente do 
SRT e CAPS.  
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Deverá ser um profissional de nível superior porque o foco do trabalho desses profissionais está 
na formação de uma rede de proteção social e na construção do cotidiano desses pacientes na 
comunidade, portanto, fora do ambiente hospitalar e da esfera do Serviço de Saúde Mental no qual o 
paciente se trata, ainda que o profissional trabalhe articulado ao mesmo. 

O Coordenador exerce uma função de supervisão e organização dos processos de trabalho do 
CAPS e SRT, não assumem papel de atendimento clínico dentro da casa, pois a casa não é o espaço 
terapêutico de tratamento. No entanto, detém uma olhar clínico, estando atento à dinâmica de cada 
morador e as suas relações na casa. Atua ainda como interlocutor do cuidado junto a diferentes atores: 
CAPS, médicos de diferentes especialidades, justiça, instituições sociais e financeiras, entre outras.  

Entende-se, portanto, o papel do Coordenador como responsável pela condução do trabalho 
cotidiano nas Residências Terapêuticas, seja nas diversas parcerias possíveis de serem estabelecidas 
dentro e fora de cada casa, seja na interlocução com o território visando à possibilidade de aumento da 
autonomia e protagonismo dos moradores em relação à própria vida.  

Portanto, não aplicam testes, não fazem psicoterapia, não prescrevem medicação, e nenhuma 
outra atividade para a qual os Serviços de Saúde Mental da rede municipal estejam equipados em seus 
quadros. Além disso, os Coordenadores exercem uma função de supervisão e organização do processo 
de trabalho dos Cuidadores.  

Deverão elaborar relatórios individuais das atividades realizadas, os quais deverão ser entregues 
juntamente com a fatura mensal referente aos serviços prestados, bem como estabelecer mecanismos 
formais de controle de recursos oriundos dos benefícios dos moradores – ANEXO IX.  

6.  COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 
chamamento público, a ser constituída por meio de Portaria Municipal, para a realização das sessões de 
abertura e também no julgamento dos documentos exigidos. 

6.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha participado, nos últimos 
5 (cinco) anos, contados da publicação do presente Edital, como associado, cooperado, dirigente, 
conselheiro ou empregado de qualquer OSC participante do chamamento público, ou cuja atuação no 
processo de seleção configure conflito de interesse, nos termos da Lei nº 12.813, de 16 de maio de 2013 
(art. 27, §§ 2º e 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a continuidade do 
processo de seleção. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem necessidade de 
divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 1º a 3º, da Lei nº 13.019, de 2014). 

6.4. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar assessoramento técnico de 
especialista que não seja membro desse colegiado. 

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

7.  DA FASE DE SELEÇÃO 

7.1. A fase de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público. 29/20/2020 

2 Envio das propostas pelas OSCs. 09/11/2020 a 09/11/2020 

[mínimo de trinta dias, 
iniciando da data indicada 

na Etapa 1] 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas pela 
Comissão de Seleção. 

__/__/____ a  yy/yy/yyyy 

[prazo discricionário, a ser 
definido pelo órgão] 

4 Divulgação do resultado preliminar. yy/yy/yyyy + 1 dia 

(o dia adicional é uma 
estimativa) 

5 Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  5 (cinco) dias contados da 
divulgação do resultado 

preliminar 

6 Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 5 (cinco) dias após prazo 
final de apresentação das 

contrarrazões aos 
recursos 

7 Homologação e publicação do resultado definitivo da 
fase de seleção, com divulgação das decisões recursais 
proferidas (se houver). 

__/__/____ 

(esta data é estimada) 

 

 

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração da 
parceria (artigos 33 e 34 da Lei nº 13.019, de 2014) e a não ocorrência de impedimento para a 
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celebração da parceria (art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014) é posterior à etapa competitiva de julgamento 
das propostas, sendo exigível apenas da(s) OSC(s) selecionada(s) (mais bem classificada/s), nos termos 
do art. 28 da Lei nº 13.019, de 2014. 

7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

7.3.1. O presente Edital será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito (Diário Oficial) 
e em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Capão Bonito 
www.capaobonito.sp.gov.br/semanário, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 
propostas, contado da data de publicação do Edital. 

7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas OSCs 

7.4.1. As propostas serão apresentadas pelas OSCs, em envelope lacrado, dirigido à Comissão de 
Seleção deste Chamamento Público, com identificação da instituição proponente e meios de contato, 
com a seguinte inscrição: "Proposta - Edital de Chamamento Público n° 003/2020", que serão 
entregues para análise, via postal (SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou 
pessoalmente na Secretaria Municipal de Planejamento, Terceiro Setor, Protocolo Geral, no seguinte 
endereço: Rua Nove de Julho, nº 690, Centro, Capão Bonito/SP - CEP 18.300-900, até às 11:00 horas 
do dia 09 de Dezembro de 2020 (prazo mínimo 30 dias). 

7.4.2. Na hipótese do subitem anterior, a proposta, em uma única via impressa, deverá ter todas as 
folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, ser assinada pelo representante legal da 
OSC proponente. Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou pen drive) da 
proposta. 

7.4.3.  Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como 
não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explícita e formalmente solicitados pela 
administração pública municipal. 

7.4.4. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a apresentar mais de uma 
proposta dentro do prazo, será considerada apenas a última proposta enviada para análise. 

7.4.5. Observado o disposto no item 7.5.3 deste Edital, as propostas deverão conter, no mínimo, as 
seguintes informações: 

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

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

7.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção. 

7.5.1. Nesta etapa, de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará as 
propostas apresentadas pelas OSCs concorrentes. A análise e o julgamento de cada proposta serão 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/semanário
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realizados pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica para exercer seu julgamento. 

7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 (item 7.1) para conclusão do 
julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal 
prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.   

7.5.3. As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento estabelecidos 
na Tabela 2 abaixo (item 7.5.4), observado o contido no Anexo V – Referências para Colaboração. 

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

Tabela 2 

Critérios de 

Julgamento 

Metodologia de Pontuação Pontuação 
Máxima por 

Item 

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

- Grau pleno de atendimento (4,0 pontos) 

- Grau satisfatório de atendimento (2,0 pontos) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta. 

4,0 

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

- Grau pleno de adequação (2,0) 

- Grau satisfatório de adequação (1,0) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de adequação (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica a 
eliminação da proposta, por força do caput do art. 27 da 
Lei nº 13.019, de 2014.  

2,0 

(C) Descrição da realidade 
objeto da parceria e do 
nexo entre essa realidade 
e a atividade proposto 

- Grau pleno da descrição (1,0) 

- Grau satisfatório da descrição (0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório 
(0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 

1,0 
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eliminação da proposta. 

(D) Adequação da 
proposta ao valor de 
referência constante do 
Edital, com menção 
expressa ao valor global 
da proposta 

- O valor global proposto é, pelo menos, 10% (dez por 
cento) mais baixo do que o valor de referência (1,0); 

- O valor global proposto é igual ou até 10% (dez por 
cento), exclusive, mais baixo do que o valor de referência 
(0,5);  

- O valor global proposto é superior ao valor de 
referência (0,0). 

OBS.: A atribuição de nota “zero” neste critério NÃO 
implica a eliminação da proposta, haja vista que, nos 
termos de colaboração, o valor estimado pela 
administração pública é apenas uma referência, não um 
teto. 

1,0 

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

- Grau pleno de capacidade técnico-operacional (1,0). 

- Grau satisfatório de capacidade técnico-operacional 
(0,5) 

- O não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de capacidade técnico-operacional (0,0). 

OBS: A atribuição de nota “zero” neste critério implica 
eliminação da proposta, por falta de capacidade técnica e 
operacional de OSC (art. 33, caput, inciso V, alínea “e” 
da Lei nº 13.019, de 2014) 

1,0 

 

(F) Monitoramento e 
Avaliação. Apresentar 
instrumento que 
permitam o 
acompanhamento e a 
avaliação dos resultados 
alcançados, 
individualmente para 
cada usuário (morador) 
da residência. 

-Grau pleno de monitoramento e avaliação (1,0) 

- grau satisfatório de monitoramento e avaliação (0,5) 

- o não atendimento ou o atendimento insatisfatório do 
requisito de monitoramento e avaliação (0,0) 

 

1,0 

Pontuação Máxima Global 10,0 

 

7.5.5. 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 
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contra a instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para 
apuração do cometimento de eventual crime. 

7.5.6.  O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências relativas ao critério de 
julgamento (E), informando as atividades desenvolvidas, sua duração, financiador (es), local ou 
abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes. A 
comprovação documental de tais experiências dar-se-á nas Etapas 1 a 3 da fase de celebração, sendo 
que qualquer falsidade ou fraude na descrição das experiências ensejará as providências indicadas no 
subitem anterior. 

7.5.7.  Serão eliminadas aquelas propostas: 

a. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos; 
b. Que recebam nota “zero” nos critérios de julgamento (A), (B), (C) ou (E); ou ainda que não 

contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da realidade objeto da parceria e 
o nexo com a atividade ou o projeto proposto; as ações a serem executadas, as metas a serem 
atingidas e os indicadores que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução 
das ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto; 

c. Que estejam em desacordo com o Edital; ou 
d. 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, inclusive à luz do orçamento disponível. 

7.5.8. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a 
pontuação total obtida com base na Tabela 2 (item 7.5.4.), 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. 

7.5.9.  No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior 
pontuação obtida no critério de julgamento (A). Persistindo a situação de igualdade, o desempate será 
feito com base na maior pontuação obtida, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (E) e (D). 
Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a entidade com mais tempo 
de constituição e, em último caso, a questão será decidida por sorteio.  

7.5.10. Será obrigatoriamente justificada a seleção de proposta que não for a mais adequada ao valor 
de referência constante do chamamento público, levando-se em conta a pontuação total obtida e a 
proporção entre as metas e os resultados previstos em relação ao valor proposto (art. 27, §5º, da Lei nº 
13.019, de 2014).  

7.6. Etapa 4: Divulgação do resultado preliminar.  

A administração pública divulgará o resultado preliminar do processo de seleção na Imprensa Oficial do 
Município de Capão Bonito (Diário Oficial) e em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal 
de Capão Bonito www.capaobonito.sp.gov.br/semanário, iniciando-se o prazo para recurso. 

7.7.  Etapa 5: Interposição de recursos contra o resultado preliminar.  

http://www.capaobonito.sp.gov.br/semanário
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Haverá fase recursal após a divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, nos termos do 
Art. 24, § 1º, inc. VIII. 

7.7.1. Os participantes que desejarem recorrer contra o resultado preliminar deverão apresentar recurso 
administrativo, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contado da publicação da decisão, ao colegiado que 
a proferiu, sob pena de preclusão. Não será conhecido recurso interposto fora do prazo.  

7.7.2. Os recursos serão apresentados em envelope lacrado, dirigido à Comissão de Seleção deste 
Chamamento Público, com identificação da instituição proponente e meios de contato, com a seguinte 
inscrição: "Proposta - Edital de Chamamento Público n°003/2020", entregues para análise, via postal 
(SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Terceiro Setor, Protocolo Geral, no seguinte endereço: Rua Nove de Julho, nº 690, 
Centro, Capão Bonito/SP - CEP 18.300-900. 

7.7.3. É assegurado aos participantes obter cópia dos elementos dos autos indispensáveis à defesa de 
seus interesses, arcando somente com os devidos custos. 

7.7.4. Interposto recurso, será dada ciência aos demais interessados por meio eletrônico (e-mail 
cadastrado) para que, no prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados imediatamente após o 
encerramento do prazo recursal, apresentem contrarrazões, se desejarem, da mesma forma do item 
7.7.2. do presente edital.      

7.8. Etapa 6: Análise dos recursos pela Comissão de Seleção. 

7.8.1. Havendo recursos, a Comissão de Seleção os analisará. 

7.8.2.  Recebido o recurso, a Comissão de Seleção poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 5 
(cinco) dias corridos, contados do fim do prazo para recebimento das contrarrazões, ou, dentro desse 
mesmo prazo, encaminhar o recurso ao órgão gestor com as informações necessárias à decisão final. 

7.8.3. A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser proferida no prazo máximo de 15 
(quinze) dias corridos, contado do recebimento do recurso. A motivação deve ser explícita, clara e 
congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores 
pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do ato decisório. 
Não caberá novo recurso contra esta decisão. 

7.8.4.  Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos se 
iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade responsável pela condução 
do processo de seleção. 

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

7.9. Etapa 7: Homologação e publicação do resultado definitivo da fase de seleção, com 
divulgação das decisões recursais proferidas (se houver).  
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Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, a Prefeitura 
Municipal de Capão Bonito deverá homologar e divulgar as decisões recursais proferidas e o resultado 
definitivo do processo de seleção na Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito (Diário Oficial) e em 
página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Capão Bonito 
www.capaobonito.sp.gov.br/semanário 

7.9.1. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 
13.019, de 2014). 

7.9.2. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta 
classificada (não eliminada), e desde que atendidas às exigências deste Edital, a administração pública 
poderá dar prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração. 

8. DOS VALORES 

8.1. O valor da remuneração pela prestação de serviços de cada moradia, na modalidade Serviços 
Residenciais Terapêuticos Tipo II, com recursos provenientes do Fundo Municipal de Saúde, será feito 
de acordo com o número de moradores, conforme tabela: 

 

Nº de moradores Valor a ser pago 

4 R$ 16.000,00 

5 a 7 R$ 28.000,00 

8 a 10 R$ 40.000,00 

Recurso Federal e Próprio: 

Funcional Programática: 10.302.0015.2099 

Categoria Econômica: 3.3.50.39 

8.2. Para cumprir com o objetivo proposto, os serviços prestados obedecerão aos quantitativos físicos e 
limites financeiros estimados. 

8.3. Para custear as despesas de cada moradia na modalidade Serviços Residenciais Terapêuticos Tipo 
II será efetuado repasse mensal proporcionalmente ao número de moradores, até o limite máximo 
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para 10 moradores por residência, estando compreendidos 
neste, todos os custos e despesas que, direta ou indiretamente, decorra do cumprimento pleno e integral 
do objeto deste edital, de acordo com as especificações técnicas estipuladas ficando esclarecido que a 
Administração não admitirá qualquer alegação posterior que vise o ressarcimento de custos não 
considerados nos preços. 

8.4. Estão incluídas nesse montante as despesas com: pagamento de concessionárias (água, luz, 
telefone, internet), alimentação (gêneros alimentícios e panificação), material de higiene pessoal dos 
moradores, material de limpeza, roupas de cama e mesa, material de escritório, material pedagógico, 
gás de cozinha, EPIs dos funcionários, recursos humanos (férias, 13º salário, encargos trabalhistas e 
rescisão de contrato), manutenção predial e/ou reparo e conserto na rede elétrica, hidráulica, telefonia, 
pinturas, aquisição de materiais para conserto ou reparos do prédio, conserto e/ou substituição de 

http://www.capaobonito.sp.gov.br/semanário
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móveis, equipamentos, eletrodomésticos, eletrônicos, tomadas, lâmpadas, fechadura, portas, janelas, 
etc., das moradias onde os SRT estão instalados. 

8.5. Os pagamentos serão feitos proporcionalmente ao número de moradores encaminhados pela Área 
Técnica da Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde – Anexo VII. 

9. DA FASE DE CELEBRAÇÃO 

9.1. A fase de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de parceria: 

Tabela 3 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Convocação da OSC selecionada para apresentação do plano de trabalho e 

comprovação do atendimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 

não incorre nos impedimentos (vedações) legais. 

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

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

4 Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de Colaboração. 

5 Publicação do extrato do Termo de Colaboração no Diário Oficial da União. 

 

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

Para a celebração da parceria, a administração pública municipal convocará a OSC selecionada para, no 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a partir da convocação, apresentar o seu plano de trabalho, nos 
termos do Art. 22 da Lei 13.019/14, e a documentação exigida para comprovação dos requisitos para a 
celebração da parceria e de que não incorre nos impedimentos legais (Art. 28, § 1º, 33, 34 e 39 da Lei nº 
13.019/14. 

9.2.1. Por meio do plano de trabalho, a OSC selecionada deverá apresentar o detalhamento da proposta 
submetida e aprovada no processo de seleção, com todos os pormenores exigidos pela legislação, em 
especial o art. 22 da Lei nº 13.019, de 2014, observados os Anexos IV – Modelo de Plano de Trabalho e 
Anexo V – Referências para Colaboração. 

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

b)  a forma de execução das ações, indicando, quando cabível, as que demandarão atuação em 
rede; 

c)  a descrição de metas quantitativas e mensuráveis a serem atingidas;  
d)  a definição dos indicadores, documentos e outros meios a serem utilizados para a aferição do 

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

incluindo os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos diretos e indiretos necessários 
à execução do objeto; 

f)  os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;  
g)  as ações que demandarão pagamento em espécie, quando for o caso; 
h) declaração de que realizará os serviços garantindo que a atenção e o cuidado ao morador 

considerem sua situação clinica e psicossocial, sua integração à vida na cidade, criando uma rede de 
proteção social, comunitária, de saúde, de trabalho e lazer, para a reabilitação e integração social do 
morador de acordo com a sua singularidade e história; 

i) declaração de que realizará os serviços garantindo o direito de escolha e desenvolvimento da 
autonomia do morador com: 

- Liberdade de ir e vir sem restrição de horário;  
- Escolha do que comer, vestir, de utilização dos recursos do benefício, opção de lazer, etc.; 

         j) apresentar plano de desenvolvimento de processos de trabalho que busquem a redução de 
danos como estratégia de cuidado. 
 k) apresentar plano de contratação dos profissionais, que garanta a seleção de candidatos adequados 
ao perfil pretendido, para atuar no desenvolvimento das ações de desinstitucionalização e atividades 
ligadas a rede de cuidados e acompanhamentos terapêuticos, apoio controle e avaliação das atividades 
dos Serviços Residenciais Terapêuticos – SRTs.  

9.2.3.  A previsão de receitas e despesas de que trata a alínea “e” do item 9.2.2. Deste Edital deverá 
incluir os elementos indicativos da mensuração da compatibilidade dos custos apresentados com os 
preços praticados no mercado ou com outras parcerias da mesma natureza, para cada item, podendo 
ser utilizadas cotações, tabelas de preços de associações profissionais, publicações especializadas, atas 
de registro de preços vigentes ou quaisquer outras fontes de informação disponíveis ao público. No caso 
de cotações, a OSC deverá apresentar a cotação de preços de, no mínimo, 3 (três) fornecedores, sendo 
admitidas cotações de sítios eletrônicos, desde que identifique a data da cotação e o fornecedor 
específico. Para comprovar a compatibilidade de custos de determinados itens, a OSC poderá, se 
desejar, utilizar-se de ata de registro de preços vigente, consultando e encaminhando atas disponíveis no 
Portal de Compras do Governo Federal (https://www.comprasgovernamentais.gov.br/). 

9.2.4. Além da apresentação do plano de trabalho, a OSC selecionada, no mesmo prazo acima de 15 
(quinze) dias corridos, deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no Art. 9º, § 6º da Lei 
Complementar Municipal nº 96/16, e nos Artigos 33 e 34 da Lei nº 13.019 de 2014, e a não ocorrência de 
hipóteses que incorram nas vedações de que trata o Art. 39 da referida Lei, que serão verificados por 
meio da apresentação dos seguintes documentos: 

I -  Para comprovar a Regularidade da Personalidade jurídica: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art34ii
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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a) Documentos pessoais dos integrantes das entidades (Cédula de Identidade e Cadastro da 
Pessoa Física CPF), preenchidos de acordo com o Anexo III; 

b) Estatuto e Atas, com todas as alterações, devidamente registrado no Órgão competente, 
Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), sendo todos os documentos apresentados em cópias 
autenticadas; 

II - Para comprovar a Regularidade Fiscal: 

a) Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa dos entes federais, estaduais e 
municipais; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS; 

c) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

d) Regularidade com a Seguridade Social; 

e) Certidões expedidas pela Justiça Comum e Federal. 

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

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

b) relatórios de atividades com comprovação das ações desenvolvidas; 
c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de conhecimento realizadas pela OSC 

ou a respeito dela; 
d) currículos profissionais de integrantes da OSC, de seus dirigentes, conselheiros, associados, 

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

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

f) prêmios de relevância recebidos no País ou no exterior pela OSC; 
 

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

V - declaração do representante legal da OSC com informação de que a organização e seus 
dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014, as 
quais deverão estar descritas no documento, conforme modelo no Anexo VI – Declaração da Não 
Ocorrência de Impedimentos; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm#art39
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VI - declaração do representante legal da OSC sobre a existência de instalações e outras 
condições materiais da organização ou sobre a previsão de contratar ou adquirir com recursos da 
parceria, conforme Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais;  

9.2.5. O plano de trabalho e os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos 
nesta Etapa serão apresentados pela OSC selecionada deverão ser entregues para análise, via postal 
(SEDEX ou carta registrada com aviso de recebimento) ou pessoalmente na Secretaria Municipal de 
Planejamento, Terceiro Setor, Protocolo Geral, no seguinte endereço: Rua Nove de Julho, nº 690, 
Centro, Capão Bonito/SP - CEP 18.300-385. 

9.3.  Etapa 2: Verificação do cumprimento dos requisitos para celebração da parceria e de que 
não incorre nos impedimentos (vedações) legais. Análise do plano de trabalho. Esta etapa consiste 
no exame formal, a ser realizado pela administração pública, do atendimento, pela OSC selecionada, dos 
requisitos para a celebração da parceria, de que não incorre nos impedimentos legais e cumprimento de 
demais exigências descritas na Etapa anterior. Esta Etapa 2 engloba, ainda, a análise do plano de 
trabalho. 

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

9.3.2. Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já 
apresentadas na proposta apresentada pela OSC, observados os termos e as condições constantes 
neste Edital e em seus anexos. Para tanto, a administração pública municipal poderá solicitar a 
realização de ajustes no plano de trabalho.  

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

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

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

9.4.1. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou constatado evento que 
impeça a celebração, a OSC será comunicada do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 
15 (quinze) dias corridos, sob pena de não celebração da parceria. 

9.4.2. Caso seja constatada necessidade de adequação no plano de trabalho enviado pela OSC, à 
administração pública solicitará a realização de ajustes e a OSC deverá fazê-lo em até 15 (quinze) dias 
corridos, contados da data de recebimento da solicitação apresentada. 

9.5.  Etapa 4: Parecer de órgão técnico e assinatura do Termo de Colaboração. 
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9.5.1. A celebração do instrumento de parceria dependerá da adoção das providências impostas pela 
legislação regente, incluindo a aprovação do plano de trabalho, a emissão do parecer técnico pelo órgão 
ou entidade pública federal, as designações do gestor da parceria e da Comissão de Monitoramento e 
Avaliação, e de prévia dotação orçamentária para execução da parceria.  

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

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

9.5.4. A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando 
houver (art. 34 da Lei 13.019/14). 

9.6. Etapa 5: Publicação do extrato do termo de colaboração na Imprensa Oficial do Município 
de Capão Bonito (Diário Oficial).  

O termo de colaboração somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação do respectivo extrato no 
meio oficial de publicidade da administração pública (art. 38 da Lei nº 13.019, de 2014).  

10.  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO OBJETO 

10.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao presente Edital são 
provenientes da funcional programática conforme dotação orçamentária em anexo. 

10.2. Os recursos destinados à execução das parcerias de que tratam este Edital são 
provenientes do orçamento federal no valor de R$ 230.184,00 (duzentos e trinta mil, cento e 
oitenta e quatro reais) e de recurso próprio no valor de R$ 249.816 (duzentos e quarenta e nove 
mil, oitocentos e dezesseis reais).  

10.3.  Nas parcerias com vigência plurianual ou firmada em exercício financeiro seguinte ao da seleção, 
a entidade pública municipal indicará a previsão dos créditos necessários para garantir a execução das 
parcerias nos orçamentos dos exercícios seguintes.  

10.3.1. A indicação dos créditos orçamentários e empenhos necessários à cobertura de cada parcela da 
despesa, a ser transferida pela administração pública municipal nos exercícios subsequentes, serão 
realizados mediante registro contábil e deverá ser formalizada por meio de certidão de apostilamento do 
instrumento da parceria, no exercício em que a despesa estiver consignada. 

10.4. O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais), 
pelo período de 12 (doze) meses no exercício de 2021. Nos casos das parcerias com 
vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a previsão dos créditos 
necessários para garantir a execução das parcerias será indicada nos orçamentos dos exercícios 
seguintes. 
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10.5.  As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que guardará consonância 
com as metas da parceria, observado o disposto no art. 48 da Lei nº 13.019, de 2014. 

10.6. 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 artigos 45 e 46 da Lei nº 13.019, de 2014. É recomendável 
a leitura integral dessa legislação, não podendo a OSC ou seu dirigente alegar, futuramente, que não a 
conhece, seja para deixar de cumpri-la, seja para evitar as sanções cabíveis. 

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

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

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

 c) custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em relação ao 
valor total da parceria, (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, água, energia, dentre outros); e 

 d) aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e 
serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à instalação dos referidos 
equipamentos e materiais. 

10.8. É vedado remunerar, a qualquer título, com recursos vinculados à parceria, servidor ou 
empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão 
ou entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei 
específica ou na Lei de Diretrizes Orçamentárias da União. 

10.9. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à 
administração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos 
do art. 52 da Lei nº 13.019, de 2014.  

10.10. 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. 

11.  CONTRAPARTIDA 
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11.1. Não será exigida qualquer contrapartida da OSC selecionada. 

12.  DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. O presente Edital será divulgado na Imprensa Oficial do Município de Capão Bonito (Diário Oficial) 
e em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Capão Bonito 
www.capaobonito.sp.gov.br/semanário, com prazo mínimo de 30 (trinta) dias para a apresentação das 
propostas, contado da data de publicação do Edital. 

12.2. Qualquer entidade poderá impugnar o presente Edital, desde que devidamente fundamentado, com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias da data-limite para envio das propostas, de forma eletrônica, pelo 
e-mail: planejamento@capaobonito.sp.gov.br ou por petição dirigida ou protocolada no endereço 
informado no subitem 7.4.1 deste Edital. A resposta às impugnações caberá à Comissão de Seleção, no 
prazo de 5 (cinco) dias depois de recebida impugnação. 

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

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

12.2.3. Eventual modificação no Edital, decorrente das impugnações ou dos pedidos de esclarecimentos, 

ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, alterando‐se o prazo inicialmente 

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

12.3. A Prefeitura Municipal de Capão Bonito resolverá os casos omissos e as situações não previstas 
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a administração pública. 

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

12.5. 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.  

12.6. A administração pública não cobrará das entidades concorrentes taxa para participar deste 
Chamamento Público.  

http://www.capaobonito.sp.gov.br/semanário
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12.7. 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. 

12.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

Anexo I – Declaração de Ciência e Concordância; 

Anexo II – Declaração sobre Instalações e Condições Materiais; 

Anexo III – Declaração do Art. 34 da Lei 13.019/14 e Relação dos Dirigentes da Entidade; 

Anexo IV – Modelo de Plano de Trabalho; 

Anexo V– Referências para Colaboração; 

Anexo VI – Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos; 

Anexo VII – Relação mensal de moradores encaminhados pela Área Técnica de Saúde Mental; 

Anexo VIII – Declaração de Contrapartida (quando couber); 

Anexo IX - Relatório mensal de utilização de recursos oriundos de benefícios do morador 

 

Capão Bonito, 06 de Dezembro de 2020. 

 

Marco Antonio Citadini 

Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

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

disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 003/2020 e em seus anexos, bem como que se 

responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção. 

 

Local - UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

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

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

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 Declaro, em conformidade com o art. 33, Inciso V, alínea “c”, da Lei nº 13.019, de 2014, que a 

[identificação da organização da sociedade civil – OSC]: 

 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

OU 

 Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas.  

OU 

 Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das atividades ou 

projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, 

contratar ou adquirir com recursos da parceria outros bens para tanto. 

 

OBS: A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a sua situação. 

A presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração. 

 

Local-UF, ____ de ______________ de 2020. 

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

 

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

DECLARAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 13.019/14, 

E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil – OSC], 

nos termos do art. 34, da Lei nº 13.019/14, que: 

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

Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; ou (b) cônjuge, companheiro ou 

parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, das pessoas mencionadas na alínea 

“a”. Observação: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela 

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

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

 

 
RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

 
Nome do dirigente e 
cargo que ocupa na OSC 
 

 
Carteira de identidade, órgão 
expedidor e CPF 

 
Endereço residencial, 
telefone e e-mail 

   

   

   

   

   

   

 

 Não contratará com recursos da parceria, para prestação de serviços, servidor ou empregado 

público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou entidade da 

administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
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por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e na lei de diretrizes 

orçamentárias; 

 

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

ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; (b) servidor ou 

empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou 

entidade da administração pública federal celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha 

reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei específica e 

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

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

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

 

Local-UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

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

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

PLANO DE TRABALHO 

 
1. DADOS CADASTRAIS DO PROPONENTE 

1.1 Órgão/Proponente 
 
 

1.2 CNPJ 
 
 

1.3 Endereço 
 

1.4 Cidade 
 
 

1.5 
UF 
 
 

1.6 CEP 
 
 

1.7 Esfera Administrativa 
 
 

1.8 DDD 
 
 

1.9 Fone 1.10 Fax 1.11 e-mail 

1.12 Nome do Responsável 
 
 

1.13 CPF 

1.14 RG/Órgão Expedidor 
 
 

1.15 Cargo/Função 

1.16 Endereço 
 
 

1.17 CEP 

 
2. DISCRIMINAÇÃO DO PROJETO 

 

2.1 Título do Projeto 2.2 Período de Execução 

 
 

2.2.1 Início 2.2.2 Término 

2.3 Objeto do Projeto 

 
 
 

2.4 Apresentação da Entidade 

 

2.5 Justificativa da Proposição 
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2.6  Metas/ Etapas/ Execução 

 
 
 
 
 
 

 
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

3. EXECUÇÃO (meta, etapa, especificação, indicador físico e período de execução) 

 

3.1 
Meta 

3.2 
Etapa/Fase 

3.3 Especificação 3.4 
Indicadores 

3.5 Período 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.1 
Unid. 

3.4.2 
Qtde 

3.5.1 
Início 

3.5.2 
Término 
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4. PLANO DE APLICAÇÃO (Em reais (R$) 

Classificação da Despesa  

4.1 Código da 
Despesa 

4.2 Especificação 4.3 Valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

TOTAL GERAL  

 
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

 
5.1 VALORES DA CONCEDENTE (Em reais (R$) 
 

Meta Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

 
 
 

      

Meta Mês 7 Mês 8 Mês 9 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

 
 
 

      

 
PERIODICIDADE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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5. PERÍODO 

 

Primeira etapa/fase:_____/_____/_____ 
Segunda etapa/fase: _____/_____/_____ 
PERIODICIDADE: mensal, anual, a cada parcela, informar datas 
Deve Convergir com a execução das etapas/fases 
 
 

 
COMPARATIVO COM PESQUISA DE MERCADO 

 
7 – PESQUISA DE MERCADO 
 

Fonte de Pesquisa: 
Período da Pesquisa:  
 

META/ETAPA ESPECIFICAÇÃO Empresa Unid. Valor Unitário Valor Total Preço 
Médio 

1.1  
 

     

1.2  
 
 
 

     

 
 
CONSTAR: 
 
 ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE PROPONENTE 

 ASSINATURA E IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE CONCEDENTE 

 DATA E LOCAL 
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ANEXO V 
 

REFERÊNCIAS PARA A COLABORÇÃO 
 
 
As propostas deverão conter, no mínimo, as seguintes informações: 
 

a) Dados gerais da Instituição; 
 

b) Descrição da Modalidade a que se refere à proposta; 
  
c) A descrição da realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou projeto proposto 

 
d) Breve contextualização e justificativa; 

 
e) As ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas; 
 

f) Os prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 
 

g) Capacidade técnico-operacional da Instituição parceira para realização do objeto da parceria, de 
acordo com as normativas da Política Nacional de Saúde Mental; 
 

h) O valor global 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS 

 

Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] e seus 

dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014. Nesse 

sentido, a citada entidade: 

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

nacional; 

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

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

entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 

colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Observação: a presente vedação não se 

aplica às entidades que, pela sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o 

que deverá ser devidamente informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure 

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

13.019, de 2014); 

 Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, observadas as 

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

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

e impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 

sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

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

 Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

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

 Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas 

irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 
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irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação; ou considerada responsável por 

ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 

8.429, de 2 de junho de 1992. 

 

Local - UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

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

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

 

Nome da Instituição:  

 Relação mensal de moradores encaminhados pela Área Técnica de Saúde Mental – SMS (Mês) de 
2019  

1 - Endereço da moradia:  

Nº  Nome do 

Morador  

Data  

Nascimento  

Sexo  CPF  Data entrada 

no SRT  

Procedência  Benefício 

que possui  

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

          Nº de moradores encaminhados pela Área Técnica de Saúde Mental - SMS    

           Valor conforme cláusula oito – dos valores    

  

Local,  

Nome completo do responsável pela informação  

CPF:  

 De acordo:  

 Nome completo do Diretor Técnico da Instituição CPF  
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ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE CONTRAPARTIDA 

 

 Declaro, em conformidade com o Edital nº 003/2020, que a [identificação da organização da 

sociedade civil – OSC] dispõe de contrapartida, na forma de [bens e/ou serviços] economicamente 

mensuráveis,no valor total de R$ ......................(.................................................), conforme identificados 

abaixo: 

Identificação 
Do bem ou serviço 

Valor 
Econômico 

Outras informações 
Relevantes 

   

   

   

   

   

   

 

Local - UF, ____ de ______________ de 2020. 

 

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

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO IX 
Papel timbrado da Instituição  

Relatório mensal de utilização de recursos oriundos de benefícios do morador 

 Destinatário: Área Técnica da Saúde Mental - SMS   

Nome completo do morador:  

Data de Nascimento:        Sexo:    CPF:  

Endereço da Residência Terapêutica:  

Referente ao mês:                               /2019  

Instruções: Utilizar uma planilha para cada morador, por mês. Imprimir 2 (duas) vias, uma das quais para 

envio mensalmente à Área Técnica da Saúde Mental - SMS; e outra para arquivo na Instituição 

juntamente com os comprovantes para apresentação em caso de auditoria.  

Nº  Dia  Descrição da despesa  Valor  Comprovante  Observação  

1  1  Ônibus de ida e volta  R$ 0,00  NF nº    

2  1  Sanduíche  R$ 0,00  Cupom Fiscal nº    

3  1  Entrada cinema  R$ 0,00  Bilhete nº    

4  1  Refrigerante  R$ 0,00  Bilhete nº    

5  1  Pipoca  R$ 0,00  Bilhete nº    

6  10  Suco  R$ 0,00      

7  15  Tênis  R$ 0,00      

8  17  Desodorante  R$ 0,00      

9  25  1 (uma) cota (1/10) compra de 

TV LED de 56’ – NF nº  

R$ 0,00  Carne nº    

10            

11            

12            

TOTAL:      

Data:  

Nome completo do responsável pela informação  

CPF:  
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De acordo: 

Nome completo do Diretor Técnico da Instituição/CPF:  

 


