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EDITAL CONCURSO DE PROJETOS N° 001/2013 

 

1. PREÂMBULO 

O Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, através da Secretaria de Administração, 
torna público aos interessados que realizará, às 09:00 horas (Horário Oficial de Mato 
Grosso), do dia 06 de Dezembro de 2013, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida 
Ariosto da Riva, nº 3.391, Centro – Alta Floresta, Estado do Mato Grosso, seleção de entidade 
de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como Organização de Sociedade Civil de 
Interesse Público, através de Concurso de Projetos, para a formação de vínculo de cooperação, 
por meio de Termo de Parceria, visando o fomento e realização de atividades de interesse 
público no desenvolvimento de programas de governo, através do fornecimento de bens e 
serviços, realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria 
seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada 
pelo Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999, e demais condições deste Edital. O edital poderá 
ser obtido gratuitamente no site www.altafloresta.mt.gov.br ou através do Departamento de 
Licitação da Prefeitura de Alta Floresta – MT, mediante o pagamento não reembolsável de R$ 
50,00 (cinqüenta reais) referente aos custos de reprodução do edital.  

 

2. OBJETO 

2.1. Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como Organização 
da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para 
celebrar TERMO DE PARCERIA para formação de vínculo de cooperação, por meio de Termo 
de Parceria, visando o fomento e realização de atividades de interesse público no 
desenvolvimento de programas de governo, através do fornecimento de bens e serviços, 
realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria seguindo as 
diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 
3.100 de 30 de junho de 1999, e demais condições deste Edital. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 

3.1 Os envelopes contendo o PROJETO e os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser 
entregues até o dia 06/12/2013, às 09:00 horas (Horário Oficial de Mato Grosso), no local 
abaixo descrito. 

 

ABERTURA DOS ENVELOPES 

DATA: 06/12/2013 

HORÁRIO: 09:00 (Horário Oficial de Mato Grosso), 

LOCAL: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Alta Floresta – MT. 

 

3.1.1. Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser entregues em um envelope lacrado 
com a seguinte descrição: 
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CONCURSO DE PROJETOS Nº. 01/2013 

Município de Alta Floresta – MT 

ENVELOPE n° 01 – HABILITAÇÃO 

(onde deverá constar os documentos exigidos) 

Abertura: 09:00, do dia 06/12/2013 

Objeto:  

NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

3.1.2. O Projeto Técnico e a Planilha de Custos com os elementos previstos no Anexo II, 
deverão estar em um único envelope lacrado, sem qualquer identificação da Licitante, e 
com as seguintes descrições: 

 

CONCURSO DE PROJETOS Nº. ___/2013 

Município de Alta Floresta – MT  

ENVELOPE n° 02 – PROPOSTA/PROJETO 

(onde deverá constar a proposta) 

Abertura: 09:00, do dia 06/12/2013 

Objeto:  

NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 

3.1.3 - Em atendimento ao disposto no art. 30, § 2º, do Decreto nº 3.100/99, o Projeto Técnico 
e a Planilha de Custos deverão ser preenchidos conforme o modelo do Anexo II deste Edital, 
em folha branca modelo A4, em quatro (03) vias impressas ou datilografadas, sem qualquer 
forma de identificação da entidade proponente, como marcas d'água, timbre ou qualquer outra 
espécie de personalização do papel utilizado, que possa identificar a proposta a ser avaliada 
pela Comissão Julgadora deste Concurso de Projetos. 

 

4. DO CREDENCIAMENTO 

4.1. As Entidades interessadas deverão comparecer no dia e hora designados para a sessão 
pública do Concurso de Projetos, através de seus representantes legais regularmente 
constituídos, com poderes específicos para interpor ou desistir de recursos, sendo que a 
ausência de credencial retirará dos mesmos o direito de promover quaisquer pronunciamentos 
durante os trabalhos da Comissão Especial Julgadora. 
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4.2. O credenciamento deverá ser procedido mediante apresentação, no ato da abertura da 
sessão pública, de procuração ou documento subscrito pelo representante da Entidade, em 
papel próprio, acompanhado de cópia autenticada da cédula de identidade ou documento 
equivalente do credenciado, bem como a apresentação de documentação comprobatória dos 
poderes do outorgante. (modelo sugerido no Anexo IV). 
4.3. A partir do credenciamento, o interessado será considerado apto para manifestar-se em 
nome da proponente, responsabilizando-se pelas perdas e danos que seus atos e declarações 
causarem ao outorgante e à Administração, sujeitando-se às sanções previstas neste edital. 
 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1. A proponente deverá apresentar em 01 (uma) via, em cópia autenticada por Tabelião ou 
por servidor do Setor de Licitações do Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, ou 
ainda, por publicação em órgão de imprensa oficial, os seguintes documentos: 

 

5.2. Habilitação jurídica 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
órgão oficial competente, acompanhado de todas as alterações havidas desde seu 
registro inicial, e onde conste, dentre seus objetivos, a prestação de serviços objeto do 
presente certame; 

b) Ata de eleição da diretoria/administração atualmente em exercício, devidamente 
registrada no órgão oficial competente; 

c) Certidão positiva de regularidade, em vigor, da Secretaria Nacional de Justiça do 
Ministério da Justiça de qualificação como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público, nos termos da Lei Federal nº. 9.790/99. 

d) Certificado de Registro Cadastral expedido pela Prefeitura Municipal de Alta Floresta 
– MT (relação de documentos para efetivação de Certificado de Registro Cadastral – 
anexo VII do edital) em plena vigência. 

5.3. Regularidade fiscal 

a) Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 
b) Prova de regularidade para com a fazenda federal, estadual no que diz respeito a ICMS 

e IPVA e Dívida Ativa Estadual emitida pela Procuradoria Geral do Estado, e 
municipal inclusive da Dívida Ativa Municipal relativa à sede da OSCIP; 

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), mediante apresentação dos certificados correspondentes; 

d) Prova de regularidade junto à Justiça do Trabalho, através de certidão negativa de 
Reclamação Trabalhista. 

5.4. Qualificação econômico-financeira 

a) Cópia do último balanço patrimonial e demonstrações de resultado. 

5.5. Qualificação técnica 

Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto 
da licitação, mediante a apresentação dos requisitos: 

a) Comprovação de qualificação da entidade como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público junto ao Ministério da Justiça, nos termos da Lei nº 9.790/99; 
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b) Apresentação de, no mínimo, um Atestado de Capacidade Técnica; 
c) Apresentação de atestado de visita técnica, expedido conforme modelo do Anexo VI, 

onde reste comprovado que a entidade verificou os locais de execução dos projetos, 
por área de atuação, certificando que conhece suas peculiaridades e características. A 
Visita Técnica deverá ser agendada no período de 18/11/2013 à 04/12/2013, pelo 
telefone, junto a Secretaria de Administração ou Departamento de Licitação. 

d) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) menor(es) de 
18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menor(es) de 16 anos em 
qualquer atividade, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, nos termos do 
inciso XXXIII do art. 7° da Constituição Federal; 

e) Declaração firmada por seu representante legal, sob as penas da lei, de que não se 
encontra em mora com a prestação de contas de recursos recebidos de outras esferas 
de governo e de que não foi declarada inidônea pela Administração Pública ou punida 
com suspensão do direito de firmar parcerias em todas as suas outras esferas de 
governo; 

 
5.6. Todos os documentos expedidos pela entidade deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. Caso os documentos 
estejam assinados pelo procurador, deverá ser juntada cópia da procuração. 
 
5.7. Observações sobre os Documentos de Habilitação 

a) Os documentos deverão estar relacionados à sede ou filial através da qual será 
formalizado o contrato posteriormente, e realizados os respectivos pagamentos. 

b) As certidões e os comprovantes solicitados para a habilitação deverão estar no prazo 
de validade neles previstos, e, quando não mencionado, os documentos serão 
considerados válidos até 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 

c) Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos no 
presente EDITAL. 

 

6. DO PROJETO TÉCNICO 

 

6.1. O Projeto Técnico deverá ser apresentado no ENVELOPE n° 02, de acordo com a 
estrutura definida no modelo constante do Anexo II, contendo obrigatoriamente, sob pena de 
desclassificação, as seguintes especificações técnicas: 

a) Caracterização do Projeto; 

b) Metodologia e Estratégia de Ação; 

c) Objetivos e metas e resultados esperados; 

d) Planilha de custo e Cronograma Físico Financeiro. 

e) Profissionais necessários e respectivos quantitativos para cada Área de Atuação 
(programas); 

f) Demonstração da capacidade técnica e operacional da entidade, mediante histórico de 
trabalhos realizados, atestados técnicos e currículos dos componentes permanentes da 
equipe; 
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g) Planilha demonstrativa dos encargos administrativos/operacionais/institucionais 
praticados pela OSCIP, conforme modelo Anexo VII; 

h) Outras informações julgadas relevantes, se houver. 

6.2. O Projeto Técnico e a Planilha de Custos deverão ser apresentados em folha branca 
modelo A4, em três (03) vias impressas ou datilografadas, sem qualquer forma de 
identificação da entidade proponente, como marcas d'água, timbre ou qualquer outra espécie 
de personalização do papel utilizado, que possa identificar a proposta a ser avaliada pela 
Comissão Julgadora deste Concurso de Projetos. 

6.3. Os projetos recebidos conforme o presente Edital, serão avaliados pela Comissão Técnica 
de Julgamento. 

6.4. O processo de análise ocorrerá conforme os procedimentos e critérios descritos no 
presente edital, e as julgará dentro dos critérios estabelecidos pela Lei 9.790/99 e Decreto 
3.100/99. 

6.5. A classificação das propostas será realizada pela Comissão Técnica de Julgamento do 
Município.  

6.6. O prazo de validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de abertura dos envelopes. Omitido o prazo, este, será considerado o mínimo 
aqui mencionado. 

 

7. DO PROCESSAMENTO DO CONCURSO 

7.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada a sessão pública para 
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta/projeto, devendo o interessado ou 
seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, conforme item 04 deste Edital. 

a) Após o Presidente da Comissão, declarar encerrado o prazo para entrega dos 
envelopes, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer 
adendos, acréscimos ou modificações a documentação e propostas já entregues, salvo 
quando requisitados pela Comissão, justificadamente, com finalidade meramente 
elucidativa. 

7.2. Para fins de cumprimento ao art. 30, § 2º, do Decreto nº 3.100/99, o Envelope nº 2 será o 
primeiro a ser aberto, por servidor do Setor de Licitações do Município de Alta Floresta, 
Estado de Mato Grosso, que não seja integrante da Comissão Julgadora, na presença do 
representante legal da licitante ou seu procurador, que receberá um recibo com uma etiqueta 
contendo um (01) código numérico de desidentificação que será aposto em seu Projeto 
Técnico e Planilha de Custos, a fim de garantir absoluta imparcialidade da Comissão 
Julgadora no julgamento das propostas apresentadas. 

7.3. Após a desidentificação dos Projetos Técnicos e Planilhas de Custos, o Envelope nº 02 
será devolvido à concorrente, contendo uma (01) via da proposta (Projeto Técnico e Planilha 
de Custos) recebida pelo Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, com carimbo 
certificando a entrega de via de igual teor para fins de participar no presente Concurso de 
Projetos. 
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7.4. Todos os projetos técnicos e planilhas de custos desidentificados serão reunidos e 
colocados em envelope(s) ou caixa(s), que receberá(ão) lacre e assinatura dos licitantes 
presentes. 

7.5. Após o lacre e assinaturas, o(s) envelope(s) ou caixa(s) será(ão) guardados no Setor de 
Licitações do Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso até o início da Fase de 
Julgamento dos Projetos. 

7.6. A Comissão Julgadora não terá acesso à fase de desidentificação das propostas, 
desconhecendo assim, a autoria dos Projetos Técnicos e Planilhas de Custos que serão levados 
à sua apreciação. 

7.7. Encerrada a fase de desidentificação pelo Setor de Licitações do Município de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso, os concorrentes, munidos de seus Envelopes nº 1 
(Documentos de Habilitação), serão encaminhados à sala da Comissão Julgadora para início 
da Fase de Habilitação. 

7.8. A Comissão Julgadora abrirá o Envelope nº 01 (Documentos de Habilitação) na frente 
dos licitantes presentes. Os documentos neles contidos serão examinados e rubricados pelas 
OSCIPs presentes e pela Comissão 

7.9. A seguir, a Comissão Julgadora procederá imediatamente à verificação da documentação 
de habilitação apresentada. 

7.10. As proponentes cujos documentos de habilitação estiverem de acordo com as exigências 
editalícias, serão consideradas habilitadas e concorrerão na Fase de Julgamento dos Projetos 
Técnicos e Planilhas de Custos. 

7.11. Julgados eventuais recursos relativos à fase de habilitação, a Comissão Julgadora 
passará ao julgamento do Projeto Técnico e da Planilha de Custos, nesta ordem. 

 

8. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E PONTUAÇÃO DOS 
PROJETOS 

 

8.1. A seleção das propostas será realizada de acordo com os seguintes critérios:  

a) Análise dos documentos de habilitação exigidos no item 5 deste Edital; 

b) Análise do Projeto Técnico de acordo com o roteiro e formatação estabelecidas no 
item 6 deste Edital. 

8.2. Os PROJETOS serão considerados em estudo a partir de sua abertura até a classificação a 
ser divulgada na imprensa oficial do Município. 

8.3. Será feita a plena observância dos pressupostos estabelecidos neste Concurso de Projetos. 
Na seleção e no julgamento dos projetos onde levar-se-ão em conta: 

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

b) A capacidade técnica e operacional da OSCIP candidata; 

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

d) O ajustamento da proposta às especificações técnicas; 
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8.4. Além dos pressupostos estabelecidos acima, as propostas serão analisadas e classificadas 
por pontos obtidos, conforme critérios descritos abaixo, em concordância com a tabela de 
pontuação a seguir: 

 

TABELA DE PONTUAÇÃO 

Quesito Critério Pontuação Máximo 

1 Tempo de Funcionamento 
De 0 a 3 anos 2  
De 3 a 6 anos 5  
Mais de 6 anos 10  

 Subtotal   10 

2 Tempo de Credenciamento 
De 0 a 3 anos 2  
De 3 a 6 anos 5  
Mais de 6 anos 10  

 Subtotal   10 

3 
Relacionamento com o Poder 
Público 

Nunca manteve Termo de Parceria com Ente 
Público 

0  

Não mantém, mas já firmou Termo de 
Parceria com Este Público  

5  

Mantém Termo de Parceria com Ente Público 10  
 Subtotal   10 

4 

Quantidade de atestados 
fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público, 
comprovando a experiência da 
OSCIP na gestão de projetos 
em parceria. 

2 pontos por atestado. Máximo de 5 atestados 10  

 Subtotal   10 

5 Mérito intrínseco 

Elaborou o projeto técnico de acordo com o 
roteiro divulgado no Termo de Referência 

Até 8 pontos  

Clareza e objetividade na descrição da 
proposta 

Até 8 pontos  

 Subtotal   16 

6 Avaliação do Projeto 

Caracterização do Projeto. Até 4 pontos  
Metodologia e Estratégia de Ação. Até 4 pontos  
Objetivos e metas e resultados esperados. Até 4 pontos  
Planilha de custo e Cronograma Físico 
Financeiro 

Até 4 pontos  

 Subtotal   16 

7 
Equipe técnica 
multidisciplinar na área de 
interesse do projeto 

Até 30% dos integrantes com experiência 
anterior 

4  

De 30 a 70% dos integrantes com experiência 
anterior 

8  

De 70% a 100% dos integrantes com 
experiência anterior 

12  

 Subtotal   12 

8 
Encargos operacionais/ 
administrativos/ institucionais 

        Menor Encargo      . 
Encargo da Proponente 

x 16 
pontos 

 

 Subtotal   16 
 Total da Pontuação Possível   100 
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8.5. A interessada que deixar de apresentar projeto técnico e financeiro será desclassificado. 

8.6. A pontuação final será dada pelo somatório obtido em cada um dos quesitos acima, ou 
seja, Pontuação Final = Quesito 1 + Quesito 2 + Quesito 3 + Quesito 4 + Quesito 5 +Quesito 
6 + Quesito 7.+ Quesito 8. 

a) A pontuação máxima que pode ser obtida é 100 (cem) pontos. 

b) Em caso de empate será considerada classificada a proposta que obtiver a maior 
pontuação no Quesito 5 – Mérito intrínseco. 

c) Persistindo o empate será classificada a proposta que obtiver a maior pontuação no 
Quesito 6 – Avaliação do Projeto. 

d) Perdurando o empate entre as OSCIP’s classificadas, a COMISSÃO JULGADORA 
procederá ao desempate por sorteio, na presença das interessadas e publicará o 
resultado. 

8.7. Será declarada vencedora a OSCIP que cumprir as exigências legais, o estabelecido neste 
concurso de projetos e que obtiver a maior pontuação final. 

 

9. COMISSÃO JULGADORA 

9.1. A Comissão Julgadora, designada pelo Prefeito Municipal, selecionará a OSCIP 
vencedora do Concurso de Projetos, consoante as regras deste edital. 

9.1.1. A Comissão Julgadora terá competência para: 

a) Analisar, Julgar e classificar as propostas das Organizações da Sociedade Civil de 
Interesse Público; 

b) Zelar para que a identificação da organização proponente seja preservada ou omitida; 

c) Preparar relatório circunstanciado correlato às suas atividades; 

d) Após o julgamento definitivo das propostas, apresentar na presença das concorrentes, 
os resultados de seu trabalho, indicando a(s) aprovada(s). 

9.1.2. São atribuições do Presidente da Comissão Julgadora: 

a) Resolver as questões de ordem administrativa; 

b) Convocar as reuniões da Comissão; 

c) Presidir as reuniões da Comissão; 

d) O trabalho da Comissão Julgadora não será remunerado; 

9.2. A Comissão Julgadora poderá solicitar pareceres técnicos para subsidiar seu julgamento; 

9.3. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão Julgadora poderá renovar o 
concurso, por meio da publicação de outro edital. 

 

10. DOS VALORES MÁXIMOS DE DESEMBOLSO 
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10.1. O valor máximo a ser desembolsado pelo Município de Alta Floresta - MT, para a 
realização do objeto do presente Edital, mensalmente, é de R$ 900.000,00 nesse montante 
incluídas as despesas com pessoal, encargos sociais (previdenciários e trabalhistas), encargos 
administrativos, impostos, e demais despesas necessárias à fiel execução do Projeto. 

 

11. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

11.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas mencionadas neste Edital constam 
das seguintes dotações orçamentárias:  

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 

139 – 06.01.2026.04.122.0009.33.90.39.00 

166 – 06.01.2029.08.244.0009.33.90.39.00 

175 – 06.01.2032.08.244.0009.3390.39.00 

150 – 06.01.2033.08.243.0009.33.90.39.00 

182 – 06.01.2035.08.333.0009.33.90.39.00 

216 – 06.02.2038.38.244.0010.33.90.39.00 

223 – 06.02.2040.08.244.0010.33.90.39.00 

228 – 06.02.2048.08.244.0012.33.90.39.00 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

376 – 09.02.2081.10.301.0075.33.90.39.00 

398 – 09.02.2089.10.302.0076.33.90.39.00 

405 – 09.02.2090.10.302.0076.33.90.39.00 

436 – 09.02.2096.10.305.0082.33.90.39.00 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

079 – 03.01.2013.04.122.0004.33.90.39.00 

 

12. DA FISCALIZAÇÃO 

12.1. Fica assegurado o direito do Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, de 
exercer ampla, irrestrita, e permanente fiscalização dos serviços executados pela da Entidade 
vencedora, sem prejuízo da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou 
subordinados, bem como solicitar pareceres sobre seus empregados. 

12.2. A fiscalização efetuada através do Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso, 
em nada restringe a responsabilidade única, integral e exclusiva da Entidade no que se refere à 
perfeita execução dos serviços e às suas conseqüências e implicações. 



 

Avenida Ariosto da Riva, 3.391, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3521-3100    

 

13. DA RESPONSABILIDADE DO PROPONENTE VENCEDOR 

13.1. Constituem responsabilidades do proponente: 

a) executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Plano de Trabalho, 
zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar 
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades; 

b) 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 
PROGRAMA - PROJETO desta parceria, inclusive pelos encargos sociais e  
obrigações trabalhistas decorrentes da contratação dos executores do Programa pelo 
regime CLT, observando-se o disposto no artigo 4º item VI da Lei 9.790 de 23 de 
junho de 1999;  

c) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 
PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 

d) promover a publicação integral na imprensa oficial (União/Estado/Município) de extrato 
de relatório de execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o 
modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; 

e) publicar,  prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste TERMO DE 
PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover 
a aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, observados os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; 

f) indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser 
publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I do 
Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; e 

g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta 
bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

h) Quando necessário, solicitar o apoio de assessoramento técnico;  

i) Mediante a Ordem de Serviço emitida pelo Município Parceiro providenciar a 
contratação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades propostas no 
Programa de Trabalho (Programa – Projeto);  

j) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, funcionário, associado ou 
prestador de serviço que se encontre em licença (médica, férias e/ou maternidade);  

k) Ser responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
tributária, social, securitária, trabalhista, incluindo férias e 1/3 constitucional; 13º 
(décimo terceiro) salário referente à gratificação natalina; verbas rescisórias e 
indenizatórias, acrescidos dos encargos legais; aviso prévio e das licenças 
remuneradas para grávidas, dirigentes sindicais e auxílio doença;  

l) Responder por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
conseqüência da execução das atividades, as quais não importam em vinculação 
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laboral entre o Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso e o empregado, 
prestador de serviço ou associado envolvido. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato 
convocatório. Caberá à Comissão decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas. 

14.2. Os recursos administrativos deverão ser interposto junto a própria comissão julgadora 
em prazo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, 
nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 

b) julgamento das propostas. 

14.3. Não serão conhecidos recursos intempestivos, imotivados e inespecíficos. 

14.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais proponentes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  

14.5. O recurso, que deverá ser protocolado no prazo legal na sede do Município de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso, será dirigido à Comissão de Julgadora, a qual poderá 
reconsiderar sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, observado o constante no art. 31, § 
1º e incisos do Decreto nº. 3.100/99, 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. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Após o decurso do prazo ou julgamento de eventuais recursos, a Comissão divulgará o 
resultado final, com a classificação dos projetos e remeterá os autos para homologação do Sr. 
Prefeito Municipal. 

15.2. Homologado o procedimento, será convocada a proponente vencedora, classificada em 
primeiro lugar, para firmar Termo de Parceria; 

15.2.1. Será firmado um Termo de Parceria para cada área de atuação específica, levando-se 
em consideração as Secretarias elencadas no Preâmbulo do Anexo I, deste Edital. 

15.3. O não comparecimento da proponente ou a superveniência de fato que impeça a 
assinatura do termo, importará em sua desclassificação e convocação da proponente 
posteriormente classificada, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital. 

 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1. No caso de inadimplemento das obrigações e responsabilidades assumidas pela OSCIP, 
esta estará sujeita às seguintes penalidades: 

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas inadequações; 
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b) Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do termo de parceria 
ou contrato, 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; 

c) Rescisão do Termo de Parceria; 

d) 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. 

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. 9.790/99. 

16.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto ao 
Município, 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 ampla defesa. 

16.7. Excepcionalmente e de forma fundamentada, “ad cautelam”, o Município de Alta 
Floresta, Estado de Mato Grosso, poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, 
antes da instauração do regular procedimento administrativo. 

 

17. DA RESCISÃO 

17.1. O Termo de Parceria ou Contrato poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 
administrativamente, bastando em qualquer caso o comunicado com 90 (noventa) dias de 
antecedência, independentemente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações: 

a) Se houver descumprimento, ainda que parcial, das cláusulas do Termo de Parceria ou 
contrato, por parte da Entidade; 

b) Na diminuição de receita, arrecadação e/ou repasses financeiros, o MUNICIPIO 
poderá rescindir unilateralmente, mediante Notificação por escrito, com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias. 

c) Se durante a vigência do Termo de Parceria a Entidade perder, por qualquer razão, sua 
qualificação e demais condições apresentadas por ocasião da habilitação. 

 

18. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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18.1. O Município poderá adiar ou revogar o presente Concurso de Projetos por interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente 
para justificar tal conduta. Deverá anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último caso, 
desobrigado de indenizar os proponentes. 
18.2. Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos tratados no 
item anterior. 
 
18.3. O Termo de Parceria poderá sofrer acréscimos ou supressões para melhor atendimento 
das necessidades do Município, não estando tais alterações submetidas aos limites 
estabelecido no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que autorizado pelo Município e que não 
descaracterizem o objeto do Termo de Parceria firmado entre as partes; 
18.3.1 Os Planos de Trabalho apresentados como proposta, poderão ser alterados, para melhor 
adequação aos objetivos da Administração Pública, conforme a necessidade; 
18.3.2 Na alteração e ou/inclusões de quantitativos, metas e prazos de Planos de Trabalhos a 
serem executados, que refletirem em alterações financeiras, levar-se-á em conta os encargos 
administrativos/operacionais/institucionais apresentados pela OSCIP, como proposta; 
18.3.3 Poder-se-á o Plano de Trabalho ser divido em várias partes, e sua implantação ocorrer 
em momentos diferentes, adequando-o ao interesse da Administração Pública;  
18.3.4 O Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso poderá solicitar, no decorrer da 
Parceria, que a OSCIP parceira elabore e desenvolva novos Planos de Trabalho, relacionados 
com o objeto do Termo de Parceria, levando-se em conta os critérios técnicos, encargos 
administrativos/ operacionais/ institucionais e metodologia, apresentados, por ocasião deste 
edital.  
 
18.4. A Comissão de Julgamento resolverá os casos omissos com base na legislação vigente. 
 
18.5. As decisões da Comissão serão consideradas definitivas somente após homologação 
pelo Prefeito Municipal. 
 
18.6. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação de todos os termos deste 
edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a 
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas nesta 
licitação, sob pena das sanções aqui previstas. 
 
18.7. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas, sendo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados. 
 
18.8. A licitante é responsável pela correção das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase deste concurso de projetos. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação 
da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do Termo 
de Parceria ou contrato sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

18.9. As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Julgadora, sob pena de desclassificação. 
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18.10. Além dos meios expressamente referidos neste Edital, as decisões referentes a este 
concurso de projetos poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 
Oficial. 

18.11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora em conformidade com as 
disposições constantes neste Edital e na legislação nele citada. 

18.12. Esclarecimentos sobre este Concurso serão prestados pela Comissão Especial 
Julgadora e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, protocolada de segunda a 
sexta-feira, das 07 (sete) às 13 (treze) horas, na sede do Município de Alta Floresta, Estado 
de Mato Grosso.  

18.13. Fica eleito o foro da Justiça Estadual, da Comarca de Alta Floresta, Estado de Mato 
Grosso para dirimir quaisquer dúvidas e questões decorrentes do presente EDITAL, com 
exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

18.14. Integram o presente Edital: 

 

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE 
TRABALHO 

ANEXO II - FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA 
CONCURSO 

ANEXO III - MINUTA DE TERMO DE PARCERIA 

ANEXO IV - TERMO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO 

ANEXO VI - MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

ANEXO VII - MODELO DE PROPOSTA DE ENCARGOS 

 

 

ALTA FLORESTA – MT, 18 DE NOVEMBRO DE 2013 . 

 

_____________________________ 
CELÇO FERREIRA DOS SANTOS 

PRESIDENTE C.P.L.  
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS A SEREM EXECUTADOS: 

PROJETO (NOME DO MUNICÍPIO) MELHOR 

 

1. PREÂMBULO 

 

O presente programa deverá ser desenvolvido pelo Município de Alta Floresta, Estado 
de Mago Grosso, através das Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência 
Social e Secretaria de Administração, em parceria com entidade não governamental sem 
fins lucrativos, por meio de Termo de Parceria, visando o fomento e realização de atividades 
de interesse público no desenvolvimento de programas de governo, através do fornecimento 
de bens e serviços, realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e 
assessoria seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, 
regulamentada pelo Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999, e demais condições deste 
Edital, entendido como serviços acessórios e complementares às atividades do setor público. 

A necessidade de se implantar um programa específico, com finalidades traçadas para 
promoção das áreas da saúde e da assistência social, nos impele à busca de novos caminhos e 
parcerias para melhoria do que já possuímos a nossa disposição. 

Em alinhamento com essa diretriz, o apoio técnico administrativo é fundamental para 
a promoção dessas duas áreas. Assim, implementar, paralelamente, ações que visem a 
melhoria das atividades administrativas, bem como modernização e melhor utilização dos 
recursos disponíveis na área de tecnologia da informação, faz-se necessário. 

O poder público tem papel fundamental neste contexto, pois atua como agente 
responsável, enquanto estado, na promoção dos serviços públicos nestas duas áreas em 
evidência, elementos fundamentais do desenvolvimento da qualidade de vida da população. 

As entidades não governamentais buscam auxiliar o poder público nesta tarefa, 
atuando em atividades complementares e permitindo mais agilidade e especialização nos 
serviços prestados. 

Assim, o programa tem como objetivo a melhoria dos serviços de saúde e a assistência  
social, de forma integrada com as demais áreas de atuação do município. 

Deverão ser realizadas atividades complementares voltadas para a ampliação dos 
serviços de saúde, assistência social e modernização técnica administrativa, através de 
projetos a serem desenvolvidos, apontando as principais demandas desses setores, com o 
auxilio de profissionais qualificados, a fim de apresentar solução para tais setores. 

O presente concurso tem a finalidade de dar seguimento às ações desenvolvidas pelo 
município e implementação das demais, mediante a seleção de uma entidade para realização 
das ações em projetos a serem desenvolvimento em parceria com as Secretarias Municipais 
Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Assistência Social e Secretaria de 
Administração, em busca dos melhores resultados para a sociedade. 

A justificativa do presente concurso está clara, pois o Município de Alta Floresta, 
Estado de Mago Grosso necessita se desenvolver, manter o progresso, ampliar o acesso aos 
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serviços, realizar políticas públicas direcionas e eficientes, incluindo crianças, jovens e 
adultos de forma responsável e compatível com desenvolvimento humano. 

O presente projeto tem uma particularidade ligada as características próprias do 
Município de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso que tem uma população de 50 mil 
habitantes, distante 800 km da capital do estado de Mato Grosso, como as principais carências 
voltadas para as áreas de Assistência Social e Saúde. Uma atividade econômica voltada para a 
Agropecuária, com sazonalidade de produção e na oferta de emprego para a população local. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. OBJETIVOS GERAIS 

Implantar e executar o Projeto Cidade Melhor, por intermédio de cooperação entre 
uma Organização de Sociedade Civil de Interesse Público e o Município de Alta Floresta, 
Estado de Mato Grosso, criando ações que possibilitem a melhoria dos serviços de saúde e 
assistência social, que resultem no resgate da cidadania da população e na melhoria da 
qualidade de vida de todos os envolvidos no projeto. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Para que o desenvolvimento da saúde e a assistência social aconteça, apresentam-se 
alguns pontos específicos no qual precisam ser trabalhados: 

a) Ampliar a oferta de profissionais habilitados na saúde pública; 

b) Aumentar a oferta de profissionais nas unidades de saúde, a fim de reduzir as filas e 
qualificar os procedimentos e atendimentos; 

c) Aplicar, com regularidade, instrumentos de avaliação das atividades, ambiente de 
trabalho, satisfação da população e outros; 

d) Criar atrativos para a captação e favorecer a fixação de profissionais em locais onde 
historicamente era difícil a alocação dos mesmos; 

e) Prestar uma assistência integral, equânime, resolutiva e de boa qualidade à população 
nas Unidades Saúde que compõe a rede pública municipal e no domicílio; 

f) Implementar cursos e  práticas profissionalizantes para adultos de baixa renda; 

g) Apoiar e assistir os menores abandonados, bem como os demais, membros de grupos 
marginalizados e/ou carentes de assistência social; 

h) Criar mecanismos, através de projetos específicos para habilitar a comunidade local a 
desenvolver práticas sustentáveis de inserção econômica e social; 

i) Proporcionar suporte técnico e administrativo aos demais setores da Prefeitura 
Municipal, com o objetivo de modernizar a gestão e aprimorar o uso das ferramentas 
disponíveis. 

 

3. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 
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O desenvolvimento de atividades que visam alcançar os objetivos anteriormente 
traçados deverá produzir alguns resultados práticos, a serem demonstrados mediante dados 
concretos comparativos entre o início das atividades e o prazo marcado para avaliação. São 
eles: 

Resultados Genéricos: 

a) Promover e proteger a saúde da população; 

b) Melhorar o ambiente de trabalho dos profissionais da saúde; 

c) Criar novos programas e projetos; 

d) Política de retirada de menores e adultos da marginalização; 

e) Ensino de práticas profissionalizantes para adultos de baixa renda; 

f) Avaliação dos serviços prestados à comunidade; 

g) Melhoria do suporte técnico operacional dos diversos setores da Prefeitura. 

 

Resultados específicos: 

a) Diminuir o número de pessoas nas filas de espera por atendimento especializado e 
garantir o seu acesso à saúde integral; 

b) Garantir em tempo integral o funcionamento das unidades de saúde municipal; 

c) Ensino profissionalizante de adultos que estão a margem da violência e criminalidade; 

d) Serviço de apoio social e psicossocial a crianças e adolescentes abandonados; 

e) Agilidade na tramitação de processos administrativos. 

 

4. METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos traçados, a OSCIP contratada deverá atuar junto ao município 
através de equipes multidisciplinares, no atendimento a população e no desenvolvimento dos 
trabalhados das Secretarias de Saúde e Assistência Social, incluindo a qualificação e 
capacitação técnica das equipes do município. No caso de aparecimento de eventuais 
problemas, deverá imediatamente comunicar as autoridades competentes para solucioná-los. 

A cada demanda apresentada pelo município, a entidade parceira, deverá elaborar 
plano de trabalho específico, onde contemple caracterização do projeto, objetivos, metas, 
resultados esperados, estratégia de ação, custos, estrutura operacional e cronograma de 
execução e desembolso. Tais planos serão submetidos aos responsáveis pelas Secretarias 
correlatas e ao Prefeito Municipal para avaliação, possíveis alterações/ajustes e, diante da 
avaliação positiva/aprovação, posterior execução. 

O acompanhamento dos projetos será realizado pela Secretaria e setor responsável e os 
agentes públicos deverão estar, de alguma forma, inseridos na execução de tais projetos, a fim 
de assegurar a sua boa execução, a desenvolvimento de novas habilidades por parte da equipe 
municipal e a continuidade das ações no longo prazo. 

A OSCIP contratada deverá ainda, realizar programas complementares as atividades 
do município, auxiliar no desempenho das atividades das equipes municipais, desenvolver 
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projetos inovadores para as áreas de saúde e assistência social. Tais atividades poderão 
contemplar atividades como palestras, eventos, formação de equipes de trabalho, grupos de 
apoio entre outros, necessários a perfeita execução deste termo de parceria.  

As equipes que irão fazer parte da parceria devem ser discriminadas em tabela que 
deverá obedecer às discriminações quanto à quantidade, profissão, horas técnicas mensais e 
valor mensal dispendido para desenvolver as atividades, conforme quadro a seguir. 

 

AREA 1: SAÚDE 

Qtde Atividades Perfil Horas 
Técnicas 

06 Auxiliar 
Administrativo 

Com capacidade voltada para o atendimento das necessidades 
administrativas e operacionais. Com capacidade de 
atendimento a pessoas, realização de registros necessários e 
outras atividades inerentes a função. 

40 horas 

04 Técnico 
Administrativo 

Com capacidade voltada para o levantamento das 
necessidades, metas, objetivos e participação ativa nos 
projetos a serem desenvolvidos. Realização de atividades 
administrativas como preparação, organização e arquivamento 
de documentos. 

40 horas 

18 Gestão de Unidades 
de Saúde 

Com capacidade voltada para a gestão de unidades de saúde, 
coordenando equipes de trabalho, elaboração e implantação de 
sistemas para melhoria do atendimento e resolutividade. 

40 horas 

15 Coordenação de 
trabalho de combate a 

endemias  

Com capacidade voltada para realizar trabalhos de 
coordenação de equipe, bem como elaborar e organizar 
relatórios que  voltados para o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40 horas 

16 Agente de combate a 
endemias  

Com capacidade voltada para realizar trabalhos coleta e 
pesquisa de campo, voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e participação ativa no projeto 
de combate às doenças endêmicas. 

40 horas 

04 Coordenação de 
Centro de 

Reabilitação 

Com capacidade voltada para a gestão de unidades de 
reabilitação fisioterápica, coordenando equipes de trabalho, 
elaborando e implantando de sistemas para melhoria do 
atendimento. 

40 horas  

14 Médico 
Clínico Geral 

Com capacidade para atuar junto ao Programa de Saúde da 
Família e Urgência e Emergência, no atendimento 
ambulatorial clínico geral, a ser realizado por profissional 
habilitado, voltados para o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40 horas 

4 Médico 
Clínico Geral 

Com capacidade para atuar junto ao Programa de Saúde da 
Família e Urgência e Emergência, no atendimento 
ambulatorial clínico geral, a ser realizado por profissional 
habilitado, voltados para o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

20 horas 

3 Médico 
Clínico Geral 

Com capacidade para atuar junto ao Programa de Saúde da 
Família e Urgência e Emergência, no atendimento 
ambulatorial clínico geral, a ser realizado por profissional 
habilitado, voltados para o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

10 horas 

 Medicina Especialista Realização de atividades de atendimento ambulatorial 600 
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– Consulta 
 

especializado, por profissional devidamente habilitado, nas 
áreas de Dermatologia; Endocrinologia; Oftalmologia; 
Ortopedia; Urologia; Pediatria; Infectologia; Psiquiatria; 
Vascular. Voltados para o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

consultas 

05 Enfermagem Capacidade para a realização de atividades de enfermagem, a 
ser desenvolvidas para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. 

40 horas 

04 Odontologia Realização de atividades inerentes à área de odontologia, 
voltados para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. 

40 horas 

01 Fisioterapia Realização de atividades de fisioterapia, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, objetivos e participação 
ativa no projeto a ser implementado. 

40 horas 

 

AREA 2: ASISTÊNCIA SOCIAL 

Qtde Atividades Perfil Horas Técnicas 
04 Coordenação de 

Unidades de 
Atendimento 

Realização de Coordenação do CRAS, 
ACESSUAS, Casa Lar e Lar Santa Isabel, 
desenvolvendo atividades voltadas para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40 horas 

05 Assistência Social Realização de atividades de Assistência Social 
por profissional devidamente habilitado na 
área para atuar em auxílio a equipe já 
existente, junto ao CRAS, CREAS e 
Habitação, na realização de atendimento 
individualizado de usuários do sistema público 
de assistência social, bem como planejamento 
das atividades inerentes ao andamento do 
projeto. 

40 horas 

01 Psicologia Realização de atividades de psicologia por 
profissional devidamente habilitado na área 
para atuar em auxílio a equipe já existente, na 
realização de atendimento individualizado de 
usuários do sistema público de saúde, bem 
como planejamento das atividades inerentes 
ao andamento do projeto. 

40 horas 

03 Educadora Social Realização de atividades de educação social, 
por profissional tecnicamente habilitado, 
interagindo com os educandos e propondo 
alternativas de mudanças e busca de soluções 
frente aos problemas socialmente arraigados e 
promotores das mazelas sociais encontradas. 

40 horas 

01 Educador Físico Realização de atividades de educação física, 
por profissional tecnicamente habilitado, 
objetivando a manutenção e implementação de 
atividades lúdicas e recreativas junto a 
diversos grupos assistidos, como os da terceira 
idade, crianças e jovens, com o objetivo de 
mantê-los em atividades saudável, bem como 
a melhoria da qualidade de vida dos mesmos. 

40 horas 

02 Coordenação 
Administrativa dos 

Auxiliar os diversos Conselhos no que 
concerne a organização administrativa e 

40 horas 
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Conselhos operacional dos mesmos 
01 Gestão do SUAS Com capacidade voltada para a gestão do 

SUAS, coordenando equipes de trabalho, 
elaboração e implantação de sistemas para 
melhoria do atendimento e resolutividade. 

40 horas 

01 Organização 
Administrativa do 

SUAS 

Com capacidade voltada para o levantamento 
das necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa nos projetos a serem 
desenvolvidos. Realização de atividades 
administrativas como preparação, organização 
e arquivamento de documentos. 

40 horas 

01 Cuidador Realização de atividades de cuidados aos 
residentes na Casa Lar, desenvolvendo 
atividades inerentes a função, sendo que a (o) 
mesma (o) deverá pernoitar no local. 

40 horas 

04 Cuidador Realização de atividades de cuidados aos 
residentes na Casa Pinardi, desenvolvendo 
atividades inerentes a função. 

40 horas 

08 Agente 
Administrativo 

Realização de atividades de auxílio 
administrativo nos programas CREAS/SUAS. 

40 horas 

06 Agente de 
Atendimento ao 

Público 

Com capacidade voltada para o atendimento 
das necessidades administrativas e 
operacionais. Com capacidade de atendimento 
a pessoas, realização de registros necessários e 
outras atividades inerentes a função 
especialmente. 

40 horas 

AREA 3: MODERNIZAÇÃO TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 

Qtde Atividades Perfil Horas Técnicas 
08 Coordenação 

Administrativa  
Realização de atividades de coordenação em 
diversos setores, visando sistematizar e dar 
agilidade as atividades desenvolvidas nos 
setores atendidos, voltadas para o atendimento 
das necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40 horas 

23 Agente 
administrativo 

Com capacidade voltada para o atendimento 
das necessidades administrativas e 
operacionais. Com capacidade de atendimento 
a pessoas, digitação e realização de registros 
necessários e outras atividades inerentes a 
função.. 

40 horas 

06 Serviços Técnicos em 
Informática 

Realização de atividades de manutenção de 
hardware, incluindo redes lógicas, instalação e 
reparação de software, elaboração e 
implantação de novos projetos na área de 
Tecnologia da Informação e outras atividades 
inerentes a função. 

40 horas 

Deve-se apresentar ações eficazes e auxiliadoras na questão dos nossos menores 
abandonados, a inclusão de indivíduos que estão a beira da marginalização, uma política de 
segurança e controle da violência e o atendimento de nossos munícipes. 

No capítulo da metodologia, as concorrentes deverão indicar de forma clara como se 
desenvolverá o projeto apresentado, fazendo a devida ligação ao método e ao resultado 
apontado, apresentando equipe e a forma de atuação de seus componentes, o que fará parte do 
projeto, não sendo questão a ser definida pela administração pública. 
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a) A primeira necessidade de interesse público a ser atendida pela Parceria a ser formada, 
compreende atividades complementares visando a melhoria dos serviços de saúde e de 
assistência social; 

b) O projeto deverá ser desenvolvido durante o prazo de 36 meses. Estas atividades 
pedem projetos específicos e equipe conforme quadro sugerido abaixo As equipes que 
irão fazer parte da parceria devem ser discriminadas em tabela que deverá obedecer às 
discriminações quanto à quantidade, profissão, horas técnicas mensais e valor mensal 
dispendido para desenvolver as atividades. 

c) Além da equipe técnica a qual se faz necessária para obter o resultado no Projeto, 
deverá contemplar, como meio para o desenvolvimento de atividades vinculadas 
alguns materiais e equipamentos necessários ao desenvolvimento de planos de 
trabalho específicos;  

d) O município fornecerá os veículos para locomoção da equipe de campo; 

O regime de contratação dos empregados deverá obedecer ao ordenamento jurídico, 
devendo a concorrente apresentar o fundamento legal para o regime jurídico de contratação 
pelo qual optou. Na apresentação da composição de custo, a concorrente deverá, 
obrigatoriamente, apresentar planilha detalhada dos itens que a compõe.  

 

5. VALORES MÁXIMOS ESTIMADOS POR ÁREA 

Por “valor máximo permitido” entende-se o valor da remuneração bruta dos serviços, 
acrescida de todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, tributários 
mensais, bem como quaisquer outras despesas incidentes sobre a execução dos serviços 
organizacionais, por parte da Entidade para a implantação, desenvolvimento e 
acompanhamento das atividades nos projetos indicados, durante a vigência do Termo de 
Parceria ou contrato (despesas operacionais e administrativas), incluídas as férias e 1/3 
constitucional; 13º (décimo terceiro) salário referente à gratificação natalina; verbas 
rescisórias e indenizatórias, acrescidos dos encargos legais; bem como pelos danos e prejuízos 
que a qualquer título causar ao Município ou a terceiros. O Município de Alta Floresta/MT 
estima um valor máximo a ser desembolsado pelo Parceiro Público de: 

Área 1 – Saúde: R$ 600.000,00 (Seiscentos mil reais) mensais; 

Área 2 – Assistência Social: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) mensais; 

Área 3 – Modernização Técnica e Administrativa: R$ 150.000,00 (Cento e cinquenta 
mil reais) mensais. 

A proponente deverá apresentar quadro com o detalhamento do custo do projeto e 
cronograma físico e financeiro, bem como a origem dos recursos.  

5. INFORMAÇÕES: 

O projeto deverá ser apresentado de forma a se fazer entender sem que haja pela 
Comissão Julgadora a necessidade da realização de trabalhos interpretativos na busca do que 
se está intrínseco, nem tampouco haja necessidade de trabalhos complementares. 

O Programa será desenvolvido em conjunto entre o Município, pelas Secretarias 
Municipais de Saúde e de Assistência Social e uma Organização da Sociedade Civil de 
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Interesse Público, numa união de esforços e trabalho direcionados para os objetivos acima 
tratados. 
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇÃO DO PROJETO PARA CONCURSO 

 

Título do Projeto: Projeto Cidade Melhor – O Projeto deverá conter, obrigatória e tão 
somente, os capítulos abaixo, respeitando os limites de páginas estipulados. O 
desatendimento aos previsto no presente Anexo, importa em perda de pontos. 

a) Resumo do Projeto 

b) Caracterização do Projeto (Máximo de 2 páginas) 

c) Objetivos e Metas (Máximo de 3 páginas) 

d) Metodologia e Estratégia de Ação (Máximo de 4 páginas) 

e) Planilha de formação de custo 

f) Estrutura Operacional e Corpo Técnico 

g) Cronograma Mensal de Execução das Atividades por Meta 

h) Resultados e Impactos Esperados: (Máximo de 3 páginas) 

i) Cronograma de Desembolso 
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ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE PARCERIA 

 

TERMO DE PARCERIA Nº. 00__/2013 

 

 

TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE _______________, E 
A ___________________ (ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO - 
OSCIP). 

 

Pelo presente TERMO DE PARCERIA que fazem ente si, de um lado o MUNICÍPIO DE 
___________, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o 
nº.___.___.___/____-__, com sede administrativa na Rua _______________, nº.___, nesta 
cidade, representado pelo Prefeito Municipal, Sr. _______________, doravante denominado 
MUNICIPIO PARCEIRO, e de outro lado a ______________________, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, financeira, administrativa e 
técnica, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. ___.___.___/____-__, e certificada pelo 
Ministério da Justiça sob nº. _____________, qualificada como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público – OSCIP, de acordo com o que dispõem a Lei nº. 9.790/99 e 
Decreto 3.100/99, com sede à _________________, nº. ______, Bairro ____________ , CEP 
__________, na cidade de _____________, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. 
_____________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade nº. 
____________, inscrito no CPF/MF sob nº. _____________, residente e domiciliado na Rua 
__________________, nº. ______, CEP ____________, bairro ______________, em 
_______________/___, doravante denominada de OSCIP PARCEIRA, observando o que 
consta no Concurso de Projetos n° ___/2013, têm como justo e acertado o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

O presente Termo tem por objeto a formação de vínculo de cooperação, por meio de Termo 
de Parceria, visando o fomento e realização de atividades de interesse público no 
desenvolvimento de programas de governo, através do fornecimento de bens e serviços, 
realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria seguindo as 
diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto 
nº 3.100 de 30 de junho de 1999, nas diversas áreas de atuação (nome da secretaria da área em 
que serão desenvolvidas as atividades - a ser ajustado conforme área do projeto) do Município 
de Alta Floresta - MT. 

Parágrafo Único - O Termo de Parceria e os Planos de Trabalhos, decorrentes deste, poderão 
ser ajustados, de comum acordo entre as partes, por meio de: 

a) Registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando 
se tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula 
Quarta; e, 
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b) Celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos 
valores definidos na Cláusula Quarta. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO, DAS METAS, DOS 
INDICADORES DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 

 

O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do cronograma de 
execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores de resultados, e a 
previsão de receitas e despesas, na forma do inciso IV do § 2º do art. 10 da Lei nº 9.790/99, 
constará (ão) do(s) Plano(s) de Trabalho a ser elaborado pela OSCIP e aprovado pelo 
PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste TERMO DE PARCERIA, 
independentemente de sua transcrição. 

Parágrafo único – As despesas previstas nos Planos serão distribuídas em Grupos de Custos, 
cuja descrição e critérios para a sua realização são os seguintes: 

► GRUPO 1 – CLT 

Composto pelos executores do Termo de Parceria contratados sob o regime da 
Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT. 

O Grupo 1 será composto pelos seguintes custos:  

a) Valor bruto da remuneração dos funcionários contratados por ocasião da execução do 
Plano de Trabalho; e 

b) Valor dos encargos sociais e trabalhistas relativos a alínea anterior– INSS empresa; 
FGTS; PIS; 1/3 Férias e seus respectivos encargos; 13° Salário e seus respectivos 
encargos; multas rescisórias e indenizações trabalhistas.  

I) Os valores dos salários dos profissionais sob o regime da Consolidação das Leis 
Trabalhistas – CLT, a serem alocados no Termo de Parceria, deverão ser 
equiparados aos praticados para servidores municipais que ocupem cargo/função 
semelhantes; 

II) Quando não for possível a obtenção do valor do salário pela regra descrita, pelas 
especificidades do cargo, adotar-se-á como base a média dos salários praticados no 
Município ou na região, para empregos idênticos ou assemelhados. 

► GRUPO 2 – Pessoa Jurídica 

Grupo cujos executores sejam pessoas jurídicas, conforme a necessidade dos planos a 
serem executados. 

O Grupo 2 será composto pelos seguintes custos:  

a) Valor bruto da remuneração dos serviços, constante nota fiscal/fatura emitido pela 
pessoa jurídica. 

I) Para obtenção do valor da remuneração dos executores na condição de pessoas 
jurídicas adotar-se-á como base a média praticada no Município ou na região, 
contratados de acordo com o regulamento próprio da OSCIP. 

► GRUPO 3 – Autônomo 
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Formado pelos profissionais executores do Termo de Parceria, contratados na condição 
de profissional autônomo, para execução nas áreas de abrangência do Edital e conforme 
a necessidade dos Planos de Trabalho. 

O Grupo 3 será composto pelos seguintes custos:  

a) Valor bruto da remuneração do profissional autônomo contratado por ocasião da 
execução do(s) Plano(s) de Trabalho; e 

b) Valor dos encargos sociais e trabalhistas relativos a alínea anterior – INSS empresa;  

I) Para obtenção do valor da remuneração dos profissionais na condição de autônomos 
adotar-se-á como base a média praticada no Município ou na região. 

► GRUPO 4 – SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

Composto pelos serviços complementares e necessários ao bom desempenho dos planos tais 
como: apoio logístico, materiais de consumo, locação de equipamentos, locação de sistemas, 
despesas de viagens e outros custos não constantes nos grupos anteriores, quando utilizadas 
nas atividades previstas e para obtenção das metas previstas. 

O Grupo 4 será composto pelos seguintes custos:  

a) Valor bruto da aquisição de materiais ou remuneração de serviços, constantes em nota 
fiscal/fatura, contratado por ocasião da execução do Plano de Trabalho; 

I) Aplicar-se-ão às despesas mencionadas neste grupo as regras de contratação previstas 
no regulamento de compras da OSCIP, limitados os valores aos previstos no Plano 
de Trabalho aprovado previamente. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste TERMO 
DE PARCERIA: 

I - Da OSCIP 

a) executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Plano de Trabalho, 
zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar 
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades; 

b) 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 
PROGRAMA - PROJETO desta parceria, inclusive pelos encargos sociais e 
obrigações trabalhistas decorrentes da contratação dos executores do Programa pelo 
regime CLT, observando-se o disposto no artigo 4º item VI da Lei 9.790 de 23 de 
junho de 1999;  

c) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 
PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 

d) promover a publicação integral na imprensa oficial (União/Estado/Município) de extrato 
de relatório de execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o 
modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; 

e) publicar,  prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste TERMO DE 
PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover 
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a aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, observados os princípios 
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; 

f) indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos 
recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser 
publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I do 
Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; e 

g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta 
bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

h) Quando necessário, solicitar o apoio de assessoramento técnico;  

i) Mediante a autorização emitida pelo Município Parceiro providenciar a implantação e 
execução das atividades propostas nos Planos de Trabalho (Programa – Projeto) 
aprovados;  

j) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte quatro) horas, funcionário, associado ou 
prestador de serviço que se encontre em licença (médica, férias e/ou maternidade);  

k) Ser responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
tributária, social, securitária, trabalhista, incluindo férias e 1/3 constitucional; 13º 
(décimo terceiro) salário referente à gratificação natalina; verbas rescisórias e 
indenizatórias, acrescidos dos encargos legais; aviso prévio e das licenças 
remuneradas para grávidas, dirigentes sindicais e auxílio doença;  

l) 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 de MODELO e o empregado, prestador de serviço ou 
associado envolvido. 

II - Do PARCEIRO PÚBLICO 

a) Autorizar o início das atividades pertinentes ao Termo de Parceria, de acordo com os 
Planos de Trabalho (Programa – Projeto) aprovados;  

b) Acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de 
acordo com o Plano de Trabalho aprovado; 

c) Indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica para movimentação 
dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE PARCERIA; 

d) Repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula Quarta; 

e) Publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO DE 
PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de trinta dias após sua 
assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999; 

f) Criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA, composta por dois 
representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um da OSCIP e um do Conselho de Política 
Pública (quando houver o Conselho de Política Pública); 

g) Prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO 
DE PARCERIA em toda sua extensão; 

h) Fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área correspondente à 
atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas 



 

Avenida Ariosto da Riva, 3.391, Centro – Alta Floresta – MT – CEP: 78.580-000 Fone: (0**66) 3521-3100    

obrigações em relação à este TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do 
Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999. 

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 Parceiro arcará com as multas de caráter trabalhista, previdenciário e 
tributário decorrentes do aludido atraso, inclusive quanto às verbas rescisórias. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Para o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos de Trabalhos decorrentes deste 
TERMO DE PARCERIA, o PARCEIRO PÚBLICO, repassará, à OSCIP, os valores 
necessários a realização destes, de acordo com o cronograma de desembolso a ser 
estabelecido nos Planos de Trabalho, firmado entre as partes. 

Parágrafo Primeiro - O valor total dos custos calculados de acordo com o Parágrafo Único 
da Cláusula Segunda, acrescido de __% (____ por cento), para cobertura dos custos 
operacionais/administrativos e institucionais da OSCIP; 

Parágrafo Segundo - Os recursos financeiros correspondentes à execução deste TERMO 
correrão à conta de dotação prevista no Orçamento do Município de MODELO, as quais serão 
mencionadas no(s) respectivo(s) Plano(s) de Trabalho, de acordo com a área de realização dos 
mesmos Planos, e contabilizados na seguinte categoria de despesas: 

(a ser ajustado conforme projeto) 

Parágrafo Terceiro - Para o recebimento das parcelas correspondentes do cronograma de 
desembolso, a OSCIP deverá emitir a fatura correspondente a execução do projeto, 
identificado por área, pertinentes às despesas havidas, observadas as condições previstas neste 
Edital, que deverá estar acompanhada da prestação de contas, parcial, da aplicação dos 
recursos repassados, referente a penúltima parcela  imediatamente anterior à parcela atual, 
cuja, deverá conter no mínimo, relatório dos recursos humanos envolvidos na execução do 
Plano de Trabalho; demonstrativo dos custos realizados; comprovação do recolhimento dos 
encargos sociais/trabalhistas, relativos os recursos humanos alocados no Plano de Trabalho. 

Parágrafo Quarto – O PARCEIRO PÚBLICO no processo de acompanhamento e 
supervisão deste TERMO DE PARCERIA e seus Planos de Trabalho, poderá recomendar a 
alteração de valores, o que implicará a revisão das metas pactuadas, ou recomendar revisão 
das metas, o que implicará a alteração do valor global pactuado, tendo como base o custo 
relativo, descritos nos grupos, desde que devidamente justificada e aceita pelos 
PARCEIROS, de comum acordo, devendo, nestes casos, serem celebrados Termos Aditivos. 

Parágrafo Quinto – Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma estabelecido 
no caput desta Cláusula, a OSCIP poderá realizar adiantamentos com recursos próprios à 
conta bancária indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO, tendo reconhecidas as despesas 
efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores ainda não desembolsados e 
estejam previstas no Plano de Trabalho. 

Parágrafo Sexto – Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e 
realizadas no período compreendido entre a data original de encerramento deste TERMO DE 
PARCERIA e a formalização da nova data de início serão consideradas legítimas, desde que 
cobertas pelo respectivo empenho. 
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Parágrafo Sétimo – As despesas ocorrerão à conta do orçamento vigente, nas classificações 
programáticas e econômicas da despesa específica e condizente com o objeto do Plano de 
Trabalho proposto. As despesas relativas a exercícios futuros correrão à conta dos respectivos 
orçamentos, devendo os créditos e empenhos serem indicados por meio de: 

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando 
se tratar apenas da indicação da dotação orçamentária para o novo exercício, mantida a 
programação anteriormente aprovada; e 

b) celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais definidos 
no caput desta Cláusula. 

Parágrafo Oitavo – A liberação de recursos a partir da terceira parcela, inclusive, ficará 
condicionada à comprovação das metas para o período correspondente à parcela imediatamente 
anterior a última liberação, mediante apresentação dos documentos relativos ao incisos II do art. 
12 do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999. 

Parágrafo Nono – O cronograma de desembolso será revisto trimestralmente para 
compatibilização do mesmo com os custos apresentados pela OSCIP em suas prestações de 
contas mensais. A compatibilização será registrada por simples apostila, quando não for 
alterado o valor global previsto para o projeto; e por termo aditivo, quando a compatibilização 
alterar o valor global previsto para o projeto.  

Parágrafo Décimo – Caso, a OSCIP, opte por solicitar repasse em valores inferiores ao 
estabelecido no cronograma, o saldo remanescente no respectivo mês da ocorrência desse 
fato, poderá ser acrescido e solicitado durante os demais meses constantes no referido 
cronograma, desde que autorizado pelo Parceiro Público. 

Parágrafo Décimo Primeiro – No caso da OSCIP não apresentar documentação que 
comprove o recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais, referente ao repasse de 
recursos do mês anterior, o Parceiro Público se reserva no direito de reter os valores 
correspondentes às ações do mês em referência, até que seja apresentada pela entidade a 
referida documentação faltante. 

CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de contas do 
adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 
mediante este TERMO DE PARCERIA, anualmente, até 30 de março do ano subsequente ao 
da realização das atividades, ou até noventa dias após o encerramento deste TERMO DE 
PARCERIA. 

Parágrafo Primeiro – A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a Prestação de 
Contas instruída com os seguintes documentos: 

a) relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo 
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados; 

b) demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, oriundos 
dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, 
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP e referentes ao 
objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo contabilista e pelo responsável 
da OSCIP indicado na Cláusula Terceira; 
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c) extrato da execução física e financeira publicado na imprensa oficial do Estado, de 
acordo com modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; 

d) parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos objeto 
deste TERMO DE PARCERIA. 

Parágrafo Segundo – Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e despesas 
constantes dos demonstrativos de que trata a alínea “a” do Parágrafo anterior deverão ser 
arquivados na sede da OSCIP por, no mínimo, cinco anos, separando-se os de origem pública 
daqueles da própria OSCIP. 

Parágrafo Terceiro – Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos recursos 
ou bens de origem pública, pela OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de Contas 
respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária, consoante o art. 12 
da Lei 9.790, de 23 de março de 1999. 

CLÁUSULA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS 

Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados 
pela Comissão de Avaliação citada na Cláusula Terceira. 

Parágrafo Único – A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os resultados 
atingidos, de acordo com o Plano de Trabalho, com base nos indicadores de desempenho citados 
na Cláusula Segunda, e o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, em até 60 (sessenta) dias 
após o término deste TERMO DE PARCERIA. 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

O presente TERMO DE PARCERIA vigorará a partir da data de sua assinatura até dia 31 de 
dezembro de 2016, podendo ser renovado por iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) 
meses de vigência. 

Parágrafo Primeiro – Findo o PLANO DE TRABALHO e havendo adimplemento do objeto e 
excedentes financeiros disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, com base 
na indicação da Comissão de Avaliação, citada na Cláusula Sexta, e na apresentação de Plano de 
Trabalho suplementar, prorrogá-lo mediante Termo Aditivo, ou requerer a devolução do saldo 
financeiro disponível. 

Parágrafo Segundo – Findo o PLANO DE TRABALHO e havendo inadimplemento do 
objeto e restando desembolsos financeiros a serem repassados pelo PARCEIRO PÚBLICO 
à OSCIP, o PLANO DE TRABALHO poderá ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por 
indicação da Comissão de Avaliação citada na cláusula Sexta, para cumprimento das metas 
estabelecidas. 

Parágrafo Terceiro – Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes financeiros 
junto à OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja alocação de recursos 
públicos adicionais, prorrogar o referido Plano, mediante Termo Aditivo, por indicação da 
Comissão de Avaliação citada na cláusula Sexta, ou requerer a devolução dos recursos 
transferidos e/ou outra medida que julgar cabível. 

Parágrafo Quarto – Nas situações previstas nos Parágrafos anteriores, a Comissão de Avaliação 
deverá se pronunciar até trinta dias após o término de cada Plano de Trabalho, caso contrário, o 
PARCEIRO PÚBLICO deverá decidir sobre a sua prorrogação ou não. 
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Parágrafo Quinto – No caso de prorrogação de Plano de Trabalho que implique na prorrogação 
do prazo do Termo de Parceria, este último deverá ser aditado por igual período do Plano de 
Trabalho prorrogado. 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 

O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 
administrativamente, independente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:  

a) se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE 
PARCERIA; e 

b) unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO DE 
PARCERIA, a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como “Organização da 
Sociedade Civil de Interesse Público”. 

Parágrafo Único – a rescisão de que trata essa Cláusula, deverá ser comunicada por uma parte 
à outra, por escrito, com antecedência mínima de 90 (noventa) dias. 

CLÁUSULA NONA – DA MODIFICAÇÃO 

Este TERMO DE PARCERIA poderá ser modificado em qualquer de suas Cláusulas e 
condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo 
Aditivo, de comum acordo entre os PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, 
previamente, por uma das partes, por escrito. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

Fica eleito o foro da cidade de Alta Floresta, Estado de Mato Grosso para dirimir qualquer dúvida 
ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes 
a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  

E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE 
PARCERIA em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na presença 
das testemunhas abaixo qualificadas. 

 

Alta Floresta – MT, ....... de ............................de 2013. 

 

 

Município de Alta Floresta-MT 
Parceiro Público 

Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público OSCIP 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

Nome:  Nome:  
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CPF Nº CPF Nº 
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ANEXO IV 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

(papel timbrado da empresa) 

 

 

 

CONCURSO DE PROJETOS Nº _____/________  

 

 

 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Através do presente, credenciamos o (a) Sr.(a)........................................., portador(a) do RG 
n.º..........................e do CPF n.º.............................., a participar da licitação instaurada pelo 
Município de ______________ – Estado de Mato Grosso, na modalidade Concurso de 
Projetos n.º ___/_____, na qualidade de representante legal, outorgando-lhe poderes para 
pronunciar-se em nome da OSCIP........................................, bem como formular propostas, 
ofertar lances verbais, renunciar direitos, desistir de recursos e praticar todos os demais atos 
inerentes ao certame.  

 

 

 

................., ......... de ................... de 2013. 

 

 

 

 

_______________________________ 

Diretor ou Representante Legal 
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ANEXO V 
MODELO DE DECLARAÇÃO 

 
 
(Nome da Entidade), CNPJ nº. (xxxxxxxxxx), sediada (endereço completo), neste ato 
representada pelo Sr.(ª) _______________________, cargo _________________, declara 
para os fins de direito, na qualidade de proponente do presente procedimento licitatório, 
instaurado por este município, que: 
 

a) não está impedida de licitar ou contratar com a Administração Pública, em qualquer de 
suas esferas federal, estadual e municipal; 

b) até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente 
processo, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores; 

c) não possui, em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em 
observância ao inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal; 

d) não se encontra sob falência, concordata, concurso de credores, dissolução ou 
liquidação; 

e) que não está suspensa ou foi considerada inidônea para licitar ou contratar com a 
Administração Pública; 

f) que assume inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 
apresentados, sujeitando-se a eventuais averiguações que se façam necessárias; 

 
Por ser expressão da verdade, firma a presente. 
 
____________________________________ 
Carimbo e assinatura do Outorgante 

Identidade e CPF 
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ANEXO VI 
MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DA OSCIP 

Nome Fantasia: 

Razão Social: 

CNPJ.: 

Endereço: 

Bairro:       Cidade: 

Representante Técnico: 

Telefone:       E-mail: 

 

Declaramos para todos os fins de direito que a empresa acima identificada, na pessoa do seu 
representante técnico, que abaixo assina, portador do CPF ____________________, esteve 
visitando as Secretarias Municipais e os locais indicados e tomando conhecimento de todas as 
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto do Concurso de 
Projetos nº __/2013.  

 

 

________________, ___ de _______________ de 2013 

 

________________________________ 

Servidor Responsável 

Prefeitura Municipal de ___________ 
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ANEXO VI 

 
PROPOSTA DE ENCARGOS 

(denominação, endereço completo, telefone, fax e CNPJ) 
 
 
Local, _____ de ____________________ de 2013. 
 
 
À Comissão Técnica Julgadora 
Ref.: Processo de Seleção de OSCIP para celebração de Termo de Parceria. 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta de Encargos 
para os Grupos de Custos, relativa à realização de atividades de interesse público, por meio de 
termo de parceria, nos termos da Lei nº 9790/99 e Decreto Lei nº 3100/99. 
 
Nossa propostas de encargos para cobertura dos custos operacionais/administrativos e 
institucionais da OSCIP é de ____% (_______ por cento) calculados sobre os custos 
realizados de acordo como os Grupos 1 à 4, elencados no Parágrafo Único da Cláusula 
Segunda do Edital. 
 
O prazo de validade da proposta de preços é de _____ (...........) dias corridos. 
 

Atenciosamente, 
 
 

____________________________________________ 
(carimbo e assinatura do representante legal) 
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ANEXO VII 
 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA FAZER CRC 
PESSOA JURÍDICA  

 
� Contrato social da empresa em vigor; 
� Telefone para contato; 
� RG e CPF dos sócios da empresa; 
� Alvará de funcionamento – ano atual; 
� Inscrição no CNPJ (cadastro nacional de pessoa jurídica) – situação ativa; 
� Inscrição estadual - dentro do prazo de validade; 
� Certidão negativa de tributos municipais e da divida ativa municipal; 
� Certidão negativa de débitos da receita federal e divida ativa federal (conjunta); 
� Certidão de regularidade do FGTS 
� Certidão de regularidade do INSS; 
� Atestado de capacidade técnica 
� Carta de apresentação da empresa (especificando ramo de atividade, data de 

fundação, localização, se possui filiais, nome de sócios, nome dos gerentes ou 
diretores, etc); 

� Conta bancária – pessoa jurídica (banco - agencia/cidade-conta corrente); 
� Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7°da 

Constituição federal; 
� Declaração de disponibilidade de entrega dos produtos ou realização de serviços 

de conforme licitação, sob a pena do art. 299 do código penal;  
 
 

Observação: os documentos relativos à efetivação do CRC poderão ser encaminhados 
ao departamento de protocolo do município de alta floresta – mt, em cópia simples ou 
autenticado. o certificado de registrado cadastral somente terá validade enquanto todas 
as certidões nele constantes estiverem validas. quanto a disponibilização do certificado 
de registrado cadastral, o departamento de licitações realizara os procedimentos em 
conformidade com a lei federal nº 8.666/1993. A análise dos documentos para 
possível confecção de crc será efetuada no prazo de até 48 (quarenta e oito) horas a 
partir do protocolo. 

 

 

 

 

 


