jRAbuuEIRA

_-__--:---:

Compromisso. Resp®ilo. Desenvolvlm®nto.

PREFE]rruRA MUNICIPAL DE ]AQUE[RA,PE
SECRFTARIA MUNICIPAL DE SAUDE / FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
EDITAL DE CIIAMAMENTO PUBLICO NQ 001/2021 SMS-FMS

PREAMBULO
0 MUNIcipIO DE JAQUEIRA-PE, pessofl juridical de direito pdblico intemo, com
sede na Avenida Francisco Pellegrino, nQ 162, Centro, CEP 55.409-000, Municipio de
Jaqueira., Estado de Pemarnbuco, inscrito no CNPJ sob o nQ 01.613.989/0001-71, por

intermedio da Secretaria Municipal de Saride e respectivamente do FUNDO
MUNICIPAL DE SAUDE DE JAQUEIRA-PE, com sede na Rua Izabel de Melo, nQ
24, Centro, Muincfpio de Jaqueira-PE, inscrito no CNPJ sob o nQ 09.471.844/0001-95,

neste ato representada pela Secretina de Satlde e Gestora do HMS, a Sra. THAis

CIBELLE PELLEGRINO DE MAcfiDO OLIVEIRA, brasileira, casada, portadora da
c6dula de identidade RG nQ 5,166.644|SDS/PE, inscrita no CPF sob o nQ 987.20.5.114-

34, torna ptiblico que se encontra aberto perante a COMISSAO ESPECIAL DE

CHAMAMENTO PUBLICO, nomeada atrav6s da Portaria GP nQ 261, de 23 de marco
de 2021, o presence EDITAL DE CHAMAMENTO PTJBLICO, com fundamento na
Lei Federal n9 13.019/2014 e suas alterap6es, destinado a selecionar uma Organizapao da

Sociedade Civil para firmar parceria, por meio de Termo de Colaboracao, garantindo a
observincia dos principios de isonomia., legalidade, impessoaldade, moralidade,
igualdade,

publicidade,

probida.de

administl`a.tiva,

dfl

vinculapao

a.o

instrumento

convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que lhe sejan correlatos, conforme
especificac6es constantes deste Edital.

EE
ENTREGA DOS ENVELOPES
LOCAL: Secretaria. Municipal de Satde/Fundo Municipal de Satide
IINDERE90; RuaJose Pellegrio, s/n, Centl-o -]AQUEIRA/PE
DATA: 23/08/2021
HORARIO: 10hoomin

ABERTURA DOS IEN-VELOPES
LOCAL: Secretaria Municipal de Sadde/Fundo Municipal de Satde
ENDERECO : RuaJos6 Pellegrio, s/n, Centro -JAQUEIRA/PE
DATA: 23/08/2021
HORARIO: 10hoomin
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PROGRAMACAO ORCAMENTARIA
CELEBRACAO DA PARCERIA

QUE AUTORIZA

E VIABILIZA A

10.301.1001 / 3.3.90.39.0000

10.302.1002 / 8.8.90.89.0000

VALORMAXIMOANUALPREVISTOPARAAREALIZACAODOOBJETO
R$ 3.703.000,00 (Tr6s mim6es, setecentos e tres ri] reais).
Este valor refere-se a totalidade do custeio c dos investimeiitos das arividades a serem

executadas pela Organizapao da Sociedade Civil para o atindmento das metas
estabelecidas no ANEXO I deste Edital.

-

Este valor sera repassado para a Organizapao da Sociedade Civil em doze (12) parcelas
fixas mensais de igual valor.

I . D0 0BJFTO
1.1. 0 presente edital tern por objeto a sele€ao de uma Organizapao da Sociedade Civil

para celebrapao de parceria com a Administrapao Ptiblica Municipal, em redrme de
mtitua cooperacao, sob a ecdrde da Lei Federal nQ 13.019/2014 e suas altera€6es, atrav€s

de Termo de Colaboracao, para a execucao dos servicos, ap6es, procedimentos e
atividades em satide do SUS elencadas no ANEXO I deste Edital (Metas a Serem
Atingidas).

1.1.1. 0 objetivo principal da parceria e fortalecer a Secretaria Municipal de Satide,
atraves de urn processo colaborativo junto a Organizacao da Sociedade Civil selecionada.,
para que A mesma possa garandr os servicos essenciais de satde que a populapao
necessita, com qualidnde e de forma igualitina..

\/

1.1.2. Par& que a Secretaria Muincipal de Satde possa atender toda popula€ao do

Miinici|)io, a Organiza€a.o da Sociedade Civil selecionada executard, no minimo, durantc
a vig.encia da parceria celebrada, as ac6es, servicos, procedimentos e atividades em saude

do SUS elencadas no ANEXO I deste Edital (Metas a Serem Atindrdas) .
1.1.3. Os quantita.tivos minmos de profissionais de Saride que sera.o utilizados pela
Organizacao

da Sociedade

Civil selecionadal para execu¢ao

das

ap6es,

servicos,

procedimentos e atividades em saride do SUS objeto da parceria esfao discriminados no
ANEXO 11 des[e Edital (Profissionais de Satide a Serem Uthzados) .
1.I.4. As Unidades de Sa.tide aonde a Organizapao da Sociedade Civil executara as ap6es,

servi€os, procedimentos e atividndes em sadde do SUS objeto da parceria estho

discriminados no ANEXO Ill dcste Edital (Unidadcs dc Snddc Disponibilizadas pelo
Muniofpio).
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1.2. Maiores informag6es e esclarecmentos de dhvidas de intexpretapao deste Edital
poderao ser obLidos de segrinda a sexta-feira, no hordrio das 08:00 h ds 12:00 h, ate o
tiltimo dia titil anterior i da,ta marcrdEL para a entrega e abertura dos envelopes, junto i

Secretaria Municipal de Satde/Fundo Miinicipal de Satde, situada no endere¢o

discriminado no preambulo deste instrumento de chanarnento ptiblico.
1.3. Cabera a Comissao Fjspecia] de Chananento Phblico respondcr ds impugnap6es e
pedidos de esclarecimentos formulados pelos potencials participantes, antes da realizacao
da sessao, com o encarninhamento de c6pia da resposta para todas as Organizac6es da
Sociedade Civil interessadas.

1.4. Decalra do direito de impugriar o presente Edital o participante que nao o fizer ate o
(109) decimo dia tit]l que anteceder a data de recebinento e abertura dos envelopes.

`u

I.4.1. Evenfuals impugnac6es ao Edital deverao, necessarianiente, ser protocolizadas

junto i Comissao Especial de Chanianento Ptiblico, no endereco discriminado no
preambulo do mesmo, entre segrinda e sextalfeira, no horino das 08:00 h ds 12:00 h, em
ate 10 (dez) dies tlteis antes da data marca.da para o reccbimento e aberturEL dos
envelopes.

1.5. Este Edital e seus Ancxos serao disponibilizndos para todas as Organizap6es da

Sociedade Civil interessadas, na sede da Secretaria Municipal de Satde/Fundo Municipal

de Satde, no enderego descrito no preambulo do mesmo, ate o illtimo dia titil anterior a
data marcada para recebimento e abertura dos envelopes, mediante requerimento padrao

a ser preenchido e assinado por urn representan[e legal da entidade ou procurador
legalmente constituido.

2. DA MANIFESTACAO DE INThRESSE
2.1. As Orgainzac6es da Sociedade Civil interessadas deverao manifestar seu interesse em

`L

participar do Chamamento Ptiblico preconizado por este Edital, entregando a Comissao
Especial de ChalTiarnento Pdblico na data e hora explicitadas no preinbulo do mesmo,
fora de envelopes, a comprovacao de que representa legalmente a institiiicao no processo
seletivo e de que recebeu uma c6pia do presence Edital com uma antecedencia minima

de 24 horas e, em envelopes la.crados e separados, a Docunentapao de Habilitacao
exialda. e o Plano de Trabalho.

3. DAs cONDlcc)Es DE pARTlonACAo
3.1 -Para participar deste Edital, as Organizap6es da Sociedade Civil deverao ser regidas

por normas de organizacao intema que prevejam, expressamente:
I. Objetivos voltados i promocao de atividades e fmalidades de relevinci& pdblica e
social;
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11. Que, em caso de dissolucao da entidnde, o respectivo patrim6rio liquido sQja

transferido a outra pessoa jun'dica de igual na.tureza que preencha os requisites legais e

cujo objeto social seja, preferencialmente, o mesmo da entidnde extinta; e

Ill. Escriturapao de acordo com os principios fundarnentais de contabilida.de e com as
Normas Brasileiras de Contabilidade.
3.2. As Organizac6es da Sociedade Civil sem fins lucrativos devem possuir:

I. No minimo urn uno de existencia., com cadastro ativo, comprovados por meio dc

documentapie emitida pela Secretaria da. Receita Federal do Brasil, com base no
Ca.dastro Na.cional da PessoaJuridicfl - CNPJ;
11. Experi€ncia previa. na realizapao, com efetividade, do objeto dal parceria ou de

natureza semelhante; e
Ill. Capacidade t6cnica e operacional para. o desenvolvimento das arividades previstas e o
cumprimento das metas estabelecidas, al serem analisadas pela, Comissao Especial de

Chamarnento Ptiblico.
3.3. Apenas poderho participar Organizap6es da Sociedade Civil, sem fins lucrativos,

devidarnente inscritas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Satide-CNES e no

Conselho Realonal de Medicina-CRM da Unidade da Federapho onde for sediada e que
comprovem atuapao lias a.tividades objelo deste edital.

3.4. Poderao participar do presence credenciamento as Organizap6es da Sociedade Civil
que a.Iendam ass requisitos previstos no art. 33 e 34 da I,ei Federal n9 13.019/2014,
alterada pela Ijei Federal nQ 13.204/15.

3.5. Nit sera perintida a participapfro em rede de Org.anizac6es da Socieda.de Civil, salvo
se atendidos as disposic6es do art. 35-A da Lei Federal nQ 13.019/2014, alterada pela Ijei
Federal nQ 13.204/15.

3.6. As Organiza€6es daL Sociedade Civil deverao t,er pleno conhecimento dc>s termos

deste Edital e de seus ANEXOS, das condic6es gerais e particulares do objeto da

presente selecao e da foma de execucao do Termo de Colabora€ao, devendo verificar as
condic6es a.tuais e sa.ber das condi€6es futuras previstas, nao podendo invocar o

desconhecimento como elemento impeditivo da correta formula€ie da sua proposta ou
do integral cumprimento do termo, nao sendo aceitas reivindicap6es posteriores sob
qualsquer alegac6es.

3.7. A Adminstra€ao Ptiblica Municipal reserva-se no direito de nao autorizar o valor
solicitado pela Onganiza€io da Sociedade Civil, tendo em vista a. tipificap5.o do objeto do

Plano de Trabalho, sendo vedados, valores a.cima do maximo estipula.do neste Edital.
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4. DO CREDENCIAMENTO
4.1. 0 Credenciamento das entida.des participantes que requereram o Edital, devera

acontecer na. data e no hor&rio discriminado no preambulo deste Edital de Charnamento
Ptiblico, devendo ser realizado diretaniente via protocolo oficial junto al Comissao
Especial de Chamamento Pdblico, na Secretaria Municipal de Satde/Fundo Municipal
de Salde, no endere€o tambem especificado no preambulo do edital, com a entl-ega dos

Envelopes NQ 01 e 02, contendo respectivamente o PIANO DE TRABALHO e a
HABILITACAO, distintos, fccha.dos e indevassiveis, contendo nas partes externas e
frontais os dizeres especificados no item 5.1.

4.2. Cada. Organizapao da. Sociedade Civil poderi apresentar somente uma proposta para.

a. selecio. Na hip6tese de haver mais de urn credencianento por proponente, todos os
projetos apresenteLdos por esse proponente serao inabilitados.

RE
4.3. 0 credencianento da Organizacao da Socieda.de Civil implicara a a.ceitapao das
normas e condic6es estabelecidas neste Edital de Chamarnento Ptiblico, em relacao ajs
quads nao podera alegar desconhecimento.

4.4. A nho apresentacao, ou apresentapao parcial ou com incorre€ho do documento de
credenciamento sera motivo de inabihtapao da Organizapao da Sociedade Civil.
4.5. Os documentos de credenciamento sera.o retidos peh Comissdo Especial de
Chamamento Pdblico ejuntados ao processo de selecao previsto neste Edital.

5. DOS ENVELOPES
5.1. -0 credenciarnento das Organiza€6es da. Sociedade Civil sera efetua.do mediante a

entrega a Comissfo Especial de Chamamento Ptiblico, na data e horirio discriminado no

RE

preambulo deste Edital,
identificados:

dos seguintes envelopes,

que deverao estar lacrados e

ENVELOPE NQ. 01

PljANO DE TRABALHO
(NOME DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL)
SECRETARIA MUNICIPAL DE SATJDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMISSAO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PtJBLICO
EDITAL NQ 001/2021/SMS-FMS

_,:i
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FrvELOpE NQ. 02

HABILITACAO
(NOME DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
COMISSAO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PtJBLICO
EDITAL NQ 001/2021/SMS-FMS
5.2. Ficara impedida de participar da presence selecao a Organizacao da Sociedade Civil

que entregar os envelopes ap6s a data e/ou horino estabelecidos no preinbulo deste
edital.

'RE

6. DO PIANO DE rlRABAnlo -ENVELOPE N.a 01
6.i. 0 Envelope nQ 01 devera conter o Piano de Trabalho, elaborado conforme modelo

discrininado no ANEXO IV deste Edital, em papel timbrado da entidade, em rna via,
sem rasuras, emendas ou entrelinhas, devidarnente datada e assinada, contendo:

I - Descrigao da. realidade que sera objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas;
11 - Descricao de metas a serem atinchdas e de a.tividades ou projetos a serem executados;

Ill - Previsao das receitas e despesas a. serem realizadas in execucao das atividades ou
dos projetos abranchdos pela parceria;

IV - Formal de execu¢ao das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a
eles atreladas;

V - Defmicao dos parametros a serem utilizados para a afericao do cumprimento das
metas; e

VI - Cronograma do desembolso financeiro.

6.2. Nit sera accito Plano dc Trabalho - PTA enlregue em disqueLe, CD ou DVD,
pendrive ou outro meio dichtal.

6.3. A entidade devel-i ariexar ao Plano de Trabalho - PTA, c6pias autenticas dos
atestados de capa.cidade tecnica emitidos pelos 6rgaos onde a mesma tenha executado,

no todo ou em parte, as atividades em salde do SUS similares aos discriminados no
Anexo I deste Edital, ou c6pias aut€nticas dos instrumentos de pactua€ao (conv€nios,
termos de parceria, termos de colabora€ao, termos de fomento ou contratos de gesfao)
firmados com a Administra€ao Pdblica para execu€ao, no todo ou em parte, das a€6es,

`L`
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servicos, procedrmentos e atividades em satide do SUS similares aos discrininados no

Anexo I deste Edital,
6.3.I. As c6pias dos atestados de capacidade tecnica, convenios, termos de parcerias,

contratos de gesfao, termos de colaborapao e termos de fomento a serem anexados ao
P]ano de Trabalho - FTA, pc]as eliridades parricipan[es do presente Charnarnento
Ptlblico, poderao ser autenticadas pela Comissao Especial de Chanarnento Ptiblico
mediante a apresenta¢ao dos respectivos oridinais.

7. DA HABIIITACAO -ENVELOPE N.Q 02
7.1. No ELivelope nQ 02 deverao estar contidos os seguintes docunentos de habilitapao da

Organizacao da Sociedade Civil, sob pena de inabilitacao:

`-

I -

Comprovante de mscncao da Organizacao da Sociedade Ciul no CNPJ,

demonstrando que a mesma possui, no minimo, un ano de existencia;
11 - C6pia do Estatuto da Organizapao da Sociedade Civil devidanente registrado e de
suas eventuals alterap6es;

Ill - C6pia dfl ata de elei€ao do quadro dirigente a.tual;

IV I C6pia do RG e do CPF dos representantes legais;

V - Relapao nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com enderego, nilmero e
6rgao expedidor da carteira de identidade e nhmero do registro no Cadastro de Pessoas
Flsicas - CPF de cada urn deles;

VI - C6pia do Alvara de funcionarnento expedido pela PrefeiturEL do Municipio onde a

Organizapao da Socieda.de Cwh for sediada ou outra comprovapao juridicaniente aceita
de que a mesma funciona no endereco por elfl declarado;
`--

VII - C6pias das Certid6es de Regularidade Fiscal e Tributina junto ds Fazendas
Ptiblicas do Estado e do Muincipio de sua sede;

VIII - C6pia da Certidao de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servico - FGTS;

IX - C6pia da. Cerddho Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;
X - C6pia da Certidao Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Federais e al Divida.

Ativa da Uniao;
XI - C6pia d& inscricao da Organizapfro da Socieda.de Civil no Ca.dastro Nacional de

Estabelecimentos de Satide - CNES; e
XII - C6pia da inscricao da Organiza€ao da Sociedade Civil no Conselho Redronal de

Medicina - CRM.
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7.2. Na hip6tese do credenciamento de uma tinica Organizapao da Sociedade Civil para

o Chamamento Ptiblico previsto neste Edital, a Comissao Especial de Chamanento
Pdblico procedera inicialmente a abertura do Envclopc nQ 02 para verificar as coiidig6es
de ha.bilitacao da. proponente antes de tomar conhecimento de sua proposta. de Plano de

Trabalho.
7.3. Nao serao aceitos documentos com validade vencida ou em forma de protocolo.
7.4. Nos documentos em que nao houver prazo de validade assinalado, a Comissao
Especial de Chamanento Priblico considerara validos os emitidos ate 90 (noventa) dias

corridos, antes da data de abertura deste processo ptiblico de selecao.

7.5. Os documentos necessinos a habilitapao apresentados deverao ser orialnais ou
c6pias autenticadas por tabelifro de notas ou acompanhndos dos oriednals, para que sejarn
conferidos pela Comissfro Especial de Chamanento Pdblico no momento da aberfura do
Envelope nQ 02.

7.6. Nao serao a.ceitas complementap6es, modificac6es ou substitui€6es de dados,

documentos e Anexos depois de finalizado o credencianento.
7.7. Nao seralo aceitos credenciamentos que nao se apresentem de acordo com os prazos
e exig€ncias do presente Edital.

7.8. 0 envio dfl documentacao incompleta imphca na automatica inabilitacao do
credenciarnento.

7.9, 0 Gnus ocasionado com a participapao neste Chamamento Ptiblico, inclufdas as
despesas com c6pias, protocolos, servieos postais e emissio de documentos, 6 de

exclusiva responsabilidrde da entidade proponen[e.

7.10. 0 material apresentado parEL fins de credencianento em nenhuma hip6tese sera

restituido a Organiza€ao da Sociedade Civil, independentemente do resultado da selecao,
salvo os orichnals apresentados paral conferencia de suas respectivas c6pias.

8. DO INicIO DA SESSAO PtJBIICA E DO JULGAMENTO
8.1. Este Chamamento Ptiblico preve a realizapao de sessao ptiblica parEL recebimento c
abertura dos envelopes e divAlgacat> dos resultados desta seleca.o.
8.2. A abertur& da. sessalo pribliczi dan-se-a na data e no horalio discriminzLdo no

preinbulo deste Edital.
8.3. Os cnvelopcs do Piano de Trabalho e da Docunielitapao sera.o 1.ubricados pela

Comissao Especial de Chamanento Pdbhco que, em seguida, avaliara as propostas
apresentadas.
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8.4. As Propostas serao analisadas e pontuedas pela. Comissao Especial de Chananento
Ptiblico conforme os parametros e crit6rios abalxo:
8.4..1. Qualificapho T6cnica.

Sera avalada a capacidade tecnica e opera.cional da. Organizapao da Sociedade Civil,
demonstl.ada por experiencias anteriores bern-sucedidas, habilidade na execucao das
atividndes, meio de suporte para a efetivacfro das arividades finalisticas assistenciais, com

profissionals habintados, in buscaL de melhor dcscmpenho nas a.tividadcs.

Serao atribuidos 5 (cinco) pontos por cada parceria celebrada anteriormente pela
Orgarrizapao da. Sociedajde Civil coin 6rgfros ha Administrapfro PdblicaL Municipal,

Estadual ou Federal para execu€ao de ap6es, servicos, procedimentos e atividades em

satide do SUS, limitando-se flo minmo de 50 (cinquenta) pontos.

BI

8.4.2. Plano de Tra.balho

Sera verificado se o Piano de Trabalho apresentado pela Organizapao da Sociedade Civil
atende ds exigencias do art. 22 da Lei Federal NQ 13.019/2014 e do subitem 6.1 deste

Edital, ben como, o grau de adequa€ao do mesmo ao objeto da parceria.
Serao fltribu'dos

ate

10

(vinte) pontos ao Plano de Trabalho apresentado em

conformidade com as exigencias do presente chamamento ptiblico e devidamente
aprovado pela Comissao.
8.4.3. Pre€o

Sera verificado o valor proposto pela Organiza€ao da Sociedade Civil para execu¢ao das

atividades do SUS elencadas no ANEXO I des[e Edital, o qual nao podera exceder, sob

nenhuma hip6tese, o valor maximo anual previsto para execu€ao do objeto, discriminado
no Preambulo deste Edital.
Serao ainbui'dos:
I -10 (dez) pontos ds propostas com reducao de ate 597o do valor maximo anual previsto

para execu€ao do objeto, discrininado no Preinbulo deste Edital;
11 -20 (vinte) pontos ds propostas com reducao de 6% a 109?o do valor maximo anual

previsto para execucao do objeto, discriminado no Preinbulo deste Edital;
in -30 (trinta) pontos ds propostas com redu¢ao de 11% a 20% do valor maximo anual

previsto para execucao do objeto, discriminado no Preinbulo deste Edital;
IV - 40 (quarenta) pontos ds propostas com reducao de 2197o a 309?o do valor maximo

anual previsto para execucao do objeto, discrininado no Preinbulo deste Edital.
8.5. A Comissfro Especial de Charnamento Pdbhco desclassificara as Propostas:
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I - Que nao atenderem, no todo ou em parte, ds disposig6cs deste Edital;
11 I Com preco excessivo, consideradas como tais as que excederem o valor maximo

anual previsto para execucao do objeto, discriminado no Preinbulo deste Edital;
Ill - manifestamente inexequiveis, assim consideradas as que apresentarem uma reducao
de mats de 30% (uinta por cento) do valor maxino anual previsto pal.a execucao do
objeto, discriminado no Preambulo deste Edital, ressalvada a participante desclassificada,
em prazo razoavel estipulado pela Comissao Especial de Charnarnento Priblico, fl

possibilidade de demonstrar a viabilidade de sua oferta por meio de docunentagao que
comprove serem os custos coerentes com os de mercado e que os coeficientes de
produtivida.de sao compativeis com a execu€ao do objeto do Termo de Colaboracao.
IV -Com pontua.cao inferior a 50 pontos.
8.6. A falsidade de informap6es nas propostas, sobretudo com rela€ao ao crit6rio de

julgarnento, devera acarretar a elimina€ao da proposta, podendo ensejar, ainda, a.
aplicacao de sancao administrativa contra a institiiicao Organizapao da Sociedade Civil e
comunicacao do fate ds autoridades competentes, inclusive para apurapao do

cometimento de eventual crime.

8.7. Sera considerada vencedora a proposta que obtiver a major pontuacao no
julgamento, desde que atenda todas
Chamamento Ptiblico.

as condic6es e exigencies deste

Edital de

8.8. Ocorrendo a hip6tese de igualda,de de ponfuacao entre mais de uma proposta, scri
declarada vencedorfl a Organizapho da Sociedade Civil que river apresentado o manor

ninero de comprovacao de parcerias celebradas anteriormente com 6rgaos da
Adinnistl`apfro Pdblica Municipal, Estadual ou Federal para execucho de a.c6es, servi€os,

\/

procedimentos e atividades em satde do SUS.
8.9. Persistindo o empate, considerar-se-a vencedora a Organizacao da Sociedade Civil

cuja proposta tenha apresentado o menor valor anual para execucao do objeto.
8.10. Na hip6tese dos criterios estabelecidos nos itens anteriores nao serem suficientes

para dirimir fl situacao de empate, o desempate dan-se-a atrav6s de sorteio, promovido
em ato pdblico.
8.11. Caso sej& necessino, a sessao de julgarnento das propostas podera ser suspensa., a

fim de que seja possivel uma. melhor analise das mesmas pelos membros da. Comissao
Especial de Charnarnento Ptiblico.
8.12. Da sessao, lavrar-se-a ata circunstanciada, que sera rubricada e assinada pelos

membros da Comissie Especial de Chamanento Ptiblico e pelos representantes das
Organizap6es da Sociedade Civil participantes do Processo Pi'iblico de Selecao que
estiverem presentes aLo ato.
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8.13. 0 resultado do julgamento final sera divulgado no Quadro de Avisos e in Paalna
Oficial da Administragho Priblica Municipal na Internet.

9.DAvERIFlcAcfroDADOcuMENTAchoEI]IvuLGACAO1>0
RESULTADO
9.1. Selecionada EL Organizapao da Sociedade Civil, cuia proposth tenha sido atribuida a

maior nota, sua documentacao sera verificada pela Comissao Especial de Chamarnento
Priblico, designada para este fim, com decisao embasada em parecer.
9.2. Sera inal)ilitada a entidade que deixar de apresentar qualquer urn dos documentos

previstos neste Chanarnento Ptiblico ou apresent£-los fora do prazo de validade
cc]nsenrido.

\,`

9.3. Concluidos os trabalhos, o resultado da selecao das propostas e da habilitapao ou

inabhitapao dos proponentes sera divulgado na Pagina Oficial do Municipio na internet e

no Quadro de Avisos da Administrapao Ptibhca Municipal.
9.4. Constara na publica€ao o none das respectivas Organizac6es da Sociedade Civil,
notas finals obtidas nas avaliap6es e habilitapao ou inabilita€ao.

9.5. Da referida sessao, sera lavrada ata circunstanciada, assinada pelos membros da

Comissao Especial de Chamanento Pdblico e pelos presentes.

9.6. Ocorrendo o julgamento e a verificacao de documentos concomitantemente, podera
ser lavra.da uma tlnicfl ata circunstanciada.

9.7. Se apenas uma Organizacho da Sociedade Civil atender ao presente Chamanento
Ptiblico, tomando-se iinica credenciada, adotar-se-a o procedimento previsto no subitem
7.2. destc Edital.

10. DOS REOuRSOS ADMINISTRATTVOS

RE

10.1. A contar do primeiro cia dud subsequente a divulgapao oficial dos resultados do

julgarnento das propostas e da habilitapao ou inabilitapao dos proponentes, sera
concedido o prazo de 03 (tr€s) dias corridos para que qualquer entidade participante

intelponha recurs o admiins trativo.
10.1.I. Somente serho acolhidos recursos ndministrativos references a inabilitacao

docunental;
10.1.2. Caso nao haja inabilitados, com a concordincia expressa dos proponentes, podera

haver a desistencia. do prazo de recurso previsto neste item, com a. continuidnde imediata

do procedinento.
10.2.

Os recursos

deverao

ser protocolados no Setor Oficial de Protoco]o da

Administracao Priblicci Municipal, obscrva.dc> c> prazo prcvisto no item 10.1.
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10.3. 0 recurso sera diriSdo al Comissao Especial de Chamamento Ptiblico que se
manifestara em ate 3 (tres) dias corridos.

10.4. 0 recurso que nao trouxer expressa a devidajustificativa sera indeferido.
10.5. Os reL.ulsos que Leiilialii por fiiialida.de elicarliilihar documelilacao complememar,

nao entregue no prazo previsto para. credenciamento, serao a.utomaticamente indeferidos.
10.6. Os casos omissos serao resolvidos, com fundanento na leedslacao pertinente

vigente, em primeira instincia pela Comissao Especial de Chamaniento Ptiblico.
10.7. Na hip6tese de inabilitacao de proponente previamente seleciona.do, aquele

imediatamente mats bern classificado podera ser convidado a. aceitar a. celebracao da

parceria nos termos da proposta por ele apresentadfl,

11. DA HOMOLOGAGAO

\.

11.1. No primeiro dia dtil ap6s ter transcorrido o prazo de interposicao e julgarnento dos

recursos, ou no primeiro dia. ritil ap6s a divulgacao do resultado, na hip6tese da

inexist6ncia

de

recursos,

o

processo

completo

do

Chamamento

Pdblico

sera

encalninhado para a Secretina Municipal de Satide que o homologara no primeiro cia.
tltil posterior ao recebimento do mesmo e, resguardado o disposto no art. 27, § 6Q, da Lei
Federal nQ 13.019/2014, convocara a Organiza€ho da, Sociedade Civil vencedora, do

Certame, atrav6s da Pagina Oficial na Internet e do Quadro de Avisos da. Administracfro
Pilblica Muliicipal, para a celebrap5.o da parceria.

11.2. A Secretina poderi se negar a proceder i homologapie do Chamamento Ptlbhco
na hip6tese da, identifica¢ao dc quaisqucr falhas, lapsos ou ilcgalida.des cometidas durante
a realiz&€ao do mesmo.
11.3.

Conforme disposto no art.

27,

§

6Q,

da Lei

Federal n9

13.019/2014,

a

Administragao podera nao convocar a Organizacao da Sociedade Civil vencedora do
certarne para a celebracao da parceria, mesmo ocolTendo a homologacao.
11.4. 0 Termo de Colaborapao a ser celebrado entre EL Organizagao dEL Sociedade Civil

vencedora da selecao e a Administracao Ptiblica Municipal, cuja minuta encontra-se no
ANEXO V deste Edital, exigira o atendimento ao disposto mos artigos 63 A 68 d& Lei
Federal nQ 13.019/2014, alterada pela Ijei Federal nQ 13.204/15.

11.5. Em caso de desistencia da Organizapao da Sociedade Civil em celebrar o Termo de

Colaborapao, a qualquer tempo, ap6s a entrega da documentacao solicitada neste ediul
de Chamanento Ptlblico, essa inten€ao devera ser manifestadfl por escrito, atrav6s de
oflcio devidamente assinado pelo responsavel pela Organizacao desistente, explicando as
raz6es que conduzirarn a essa situacao,
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12. DA CEREBRAGAO DO TERMO DE COI.ABORACAO
12.1. Para celebrAcao do Termo de Colaborac.ao a imprescinch'vel a observincia aos arts.

33 a 38 da Lei n.13.019/2014, ben como dos segriintes items:

12.i.1. Designacao pela Administracao Priblica Muincipal do gestor da parceria, servidor

que se responsabhizara pelo gerenciamento adrninistra.tivo, incluindo prazos, pa.gamentos
e prorrogap6es, e pela fiscalizapho da execucfro do objeto dfl parcerifl.
12.1.2.

Designacao

pelfl

Administrapho

Ptiblica

Municipal

da

Comissao

de

Monitoramento e Avaliapao, que realizari acompanhamento tecnico e financeiro dos
Planos de Trabalho.
12.1.3. Parecer tecnico e jun'dico;

12.1.4. Disponibilidade or€amentina e financeira;
12.1.5. Cumprimento de Codas as etapas deste Chamamento Ptlblico; e

12.I.6. Inexistencia de pendencias documentais ou fljustes referentes a proposta de

parceria.
12.2. Caso o parecer t6cnico ou o parecer juridico concluam pela. possibilidade de
celebracfro da parceria com ressalvas, deverao ser sanados os aspectos ressalvados ou,
mediante ato formal, justificar a. preserva.c5.o desses aspectos ou a. sua. exclusao.

12.3. A Organizapao da Sociedade Civil selecionado celebrara, com a Administrapao
Ptiblica Municipal, resguarda,do o disposto no art. 27, § 6Q, da Ijei Federal nQ

13.019/2014, Termo de Colaboracao que dispora sobre as obrigflc6es e os prazos para
conclusa.o das ativida.des objeto deste edital.

12.4. A Organizapao da Sociedade Civil selecionado tera o prazo malcimo de 3 (tres) dias

corridos, a contar da data. de convoca€ao, para proceder al assinatura. do Tenno.
12.4.I. A assinatura do Termo esta condicionada. al regularida.de riscal, previdericiina.,

tributina, de contribuic6es e de ch'vidfl ativa. da Organiza.€ao da Sociedade Civil.

12.4.2. A convocapao sera feita atrav6s de pubhcacao na Pagina Oficial na Inteme[ e no
Quadro de Avisos da Administracao Ptiblica. Municipal.

12.4.3. Transcorrido o prazo previsto no item 12.4, sem que o Termo tenha sido
assinado, a Administracao Ptiblica Municipal podera convocar a pr6xima Organiza.gao da.
Sociedade Civil, obedecida a ordem de classificacao.

12.5. 0 Termo de Colabora€ao devera ser executado em estrita observancia ds clausulas
a.ven¢adas e ds normas pertinentes, inclusive a. Lei n. 13.019/2014 e suas alterd€6es,

sendo vedado:
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12.5.1. Alterar o objeto do Termo de Colaboracao;

12.5.2. Utilizar, ainda que em carater de emergencia, os recursos para finalidade diversa

da estabelecida no instrumento;
12.5.3. Reali7.ar despesas em data anterior a vig6ncia do instruneiito;

12.5.4. Efetuar paganento em data posterior a vigencia do instrumento, salvo se

expressanente autorizado pela Administragao Pdblica Muincipal e desde que o fato
gerador da despesa tenha ocorrido durante a vigencia do instrumento pactuado;
12.5.5. Efctuar pagarncnto em dinlieilo ou au-aves de cheque, salvo mos prlmelros 90

-

(noventa) dias da celebrapho da parceria e em situap6es em que fique caracterizada de
forma inquestionivel a impossibilidade da realizapao de transferencia eletr6inca.
12.6. Permanecendo a necessidade da execu¢ao do objeto da parceria e havendo
interesse mtituo da Administracao Ptiblica Muincipal e da Organizapao da LSoriedade

Civil, a vigencia do Termo de Colaboragao decorrente deste Edital podera ser prorrogada
por iguais e sucessivos pen'odos, na forma prevista no art. 55 da Ijei Federal nQ
13.019/2014.

12.7. Havendo a necessidade de se incluir, aumentar, reduzir e/ou excluir ac6es, servi¢os,

procedimeiitos e atividades em saude do SUS ap6s o inicio da vigencia do Termo e
Colaboracao, o Plano de Trabalho - PTA da parceria podera ser revisto para alterapao
de valores e metas, mediante termo aditivo ou a|)ostilarnento, na forma prevista no art. 57
da Ijei Federal nQ 13.019/2014.

13, DA IIBERAGAO DOS RECURSOS E DA PRESTACAO DE CONTAS

-

13.1. 0 repasse dos recursos da Administrapao PdblicA Municipal pal`a a Organizapao da

Sociedade Civil sera feito com total observincia ao Cronograma de Desembolso

Financeiro integrante do Plano de Trabalho - PTA.
13.2. Na hip6tcsc da Administraeao Pdblica Municipal rcpassar os recursos de unia

parcela. mensal de forma dividida e essa divisao provocar urn atraso na liberapao desses
recursos, considera-se como data de recebimento da parcela. pela Organizapho da

Sociedade Civil, o cia em que sua ultima. parte for transferida para. a conta do Termo de
Colaborapao, totalizando assim o valor previsto no Cronograma de Desembolso

Financeiro, devendo a Administrapie Ptiblica Municipal, neste caso, prorrogar de oficio a
vigencia da parceria pelo exato periodo do atraso verificado, conforme disp6e o Paragrafo
tinico do art. 55 da I.ei Federal nQ 13.019/2014.

13.3. 0 repasse dos recursos sera realizado em conta corrente especffica de banco oficial,

seja Banco do Brasil ou Calxa Econ6mica Federal, e que tenha a Organiza€ao da
Sociedade Civil como titular.
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13.3.1. A abertura da conta corrente supracitada € da responsabilidade da Organizacao
da. Sociedade Civil.

13.3.2. Ap6s assinafura do Termo de Colaborapao, a Organizapao da Sociedade Crfu tera
at615 (quinze) dias titeis para informal os dados bancinos ao Municipio.

13.3.3. E vedado o paganento de despesas bancinas, tats como taxas e tarifas diversas,

com recursos oriundos desse Chamanento Ptiblico.
13.4. Os recursos financeiros da parceria serao repassados pela Adinnistrapao Ptiblica
Muincipal em 12 parcelas mensals, iguals e consecutivas.

13.5. As parcelas mensais da parceria serao creditadas pela Administracao Ptiblica

Municipal na conta informada pela Organizapao da Sociedade Civil, ate o d6cimo dia do
mss posterior a cada mss de execu€ao das atividades objeto deste Edital.
13.6. Em ate 15 (quinze) dias hteis contados a pardr do recebimento integral de cada

parcela mensal da parceria, a Organizapao da Sociedade Cwh encaminhara para a
Admiristrapao Ptiblicd Municipal uma prestacao de contas parcial da mesma, composta
pelos seguintes documentos :

I - Oficio de encaminhamento;
11 - Relat6rio de Execucao do Objeto - Comparativo das Metas Previstas com as
Atinchdas (chexo I-A);

Ill - Relat6rio de Execu€ao do Objeto - Relapao dos Profissionais Medicos e
Paramedicos Utilizados (Anexo I-8);

IV - Relat6rio de Execucao do Objeto - Demonstrativo das Atividades Realizadas por
Uindade (AIiexo I-C) ;

V - Relat6rio de Execuca.o Financeira - Demonstrativo da Receita e da Despesa (Anexo
II-A);

VI - Relat6rio de Execu€ao Financeira - Relapao de Pagamentos Efetuados (AIiexo JIB);

VII - C6pias dos Extratos Bancalios do Periodo de Refer6ncia;

VIII - C6pias dos Comprovantes da Receita; e

IX - C6pias dos Comprovantes da Despesa.
13.7. A Organizapao da Sociedade Civil prestara contas dfl boa e regular aplicapao dos

recursos, de forma consolidada, ap6s o terrino da parceria, em cada ano e/ou a cada
doze (12) meses, encaminhando para a Administracfro Ptiblica Municipal, no prazo
previsto no art. 69 da Lei Federal nQ 13.019/2014, os seguintes documentos:
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I - Oficio de clicaniinhamento;
11 - Relat6rio de Execucao do Objeto - Comparativo das Metas Previstas com a.s

Ainaldas (Anexo I);
Ill -Relat6rio de Execucao do Objeto -Atividades Realizada,s por Unidade (Anexo I-A);

IV - Relat6rio de Execucao do Objeto - Unidades de Satde Utilizadas para o Objeto da
Parceria (AIiexo I-8) ;
V - Relat6rio de Execucao Financeira (AIiexo 11);

VI - Relat6rio de Execucao Financeira - Repasses da Administrapao Phblica para a OSC
Durante a VIgencia da Parceria (Anexo 11 -A);

VII - Relat6no de Execucho Financeira - Despesa Mensal com Profissionais de Satde
Durante a VIgencia da Parceria (AIiexo 11 -8);

VIII - Relat6rio de Execucao Financeira - Despesa Mensal com Custos Indiretos
Necessdrios a Execucao do Objeto (Anexo 11 - C);

IX - Relapao dos Bens Adquiridos, Produzidos ou Construidos com Recursos da
Parceria (AIiexo IID;

X -Conciliacao Bancalia (AIiexo IV);

XI - C6pias dos Extratos Bancirios;

XII - C6pias dos Comprovantes da Receita;
XIII - C6pias dos Comprovantes da Despesa;

-

XIV - C6pia, do Termo de Colaborapao;
XV - C6pia do Aditarnento; e
XVI -Declara€ao da Guarda dos Documentos Orialnais.
13.8. A Administracao Pdblica Muincipal entregara a Organizapao da Sociedade Civil,

por ocasiao da assinatura do Termo de Colaborapao, urn Manual de Prestapao de
Contas.

14. DAS OBRIGAC)OES
14.1. A Organizapfro dfl Sociedade Civil se responsabili7.ara por qualquer direito autoral

que por ventura incidir sobre sua proposta, e se responsabilizara por eventuais
reivindica€6es sobre usos nfro autorizados.
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14.2. Em todo material de divulgapao, bern como nos produtos gerados pela parceria,
deverao constar:
14.2.1. a indicapio do Termo de Colaborapho celebrado; c
14.2.2. as logomarcas que serao disponibilizadas pela Adrninistrapao Priblica Municipal.

14.3. A Organizacao da Sociedade Civil devera assegurar-se de que o espaco em que sera

desenvolvida a atividade do Plano de Trabalho possui condi€6es de segriranca e
salubridade adequadas i realiza€5.o das a€6es de acordo conri a lechslapao vigente.

15. DAS SANCOES ADMINIsrlRArlTVAS
15.1. A Organizacao da Sociedade Civil que, convocada para a assinatura do Termo de
Colaboracao, deixar de faze-1o no prazo de 03 (tres) dias colTidos, a con{ar da data da

convocapio, decalri do direito i rererida. pactua.cao.
15.2. Garantidfl a defesal previ&, a inexecucao total ou parcial do Termo de Colaborapao,

assim como a execucao irregular, sujeitara a Organiza€ao da Sociedade Civil, sem
prejuizo da revogaeao da unilateral do ajuste, ds seguintes penalidades:
I - Advertencia;
11 - Multa;

Ill - Suspens5.o temporina do direito de licitar, celebrar parceria e contratar com a
Administrapho Ptiblica Municipal por pen'odo nao superior fl 2 (dois) anos ou enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicao ou, alnda, ate que seja promovida al
reabilitapao;

IV - Declarapao de inidoneidade para licitar, celebrar parceria e contratar com fl
iEE

Administrapho Pdblica. Muliicipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punigao ou ate que sejd prolnovidd a I.eabilitapao perante a pr6pria autoridade que
aplicou a penalidade.
15.2.1. A advertencia podera ser aplicada quando ocorrer:

I - Descumprimento das obriga¢6es que nao acarretem preju'zos para a Administracao
Ptiblica Municipal;

11 - Execucao insatisfat6ria ou pequenos transtomos ao desenvolvimento da atividade

desde que sua gravidade nho recomende a aplicapao da suspensao temporina. ou
declarapao de inidoneidade.

15.2.2. A Administrapao Pdblica Municipal podera aplicar i Organizacao da Sociednde
Civil multa de:

I - 1/3 (urn terco) do valor da parceria celebrada, por inexecu€ao total;
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11 - 1/4 (urn quarto) do valor da parceria celebrada, por inexecu¢ao parcial, caracterizada

quando a Organizapao da Sociedade Civil nao executar a totalidade do servico;

Ill -1% (urn por cento) do valor da parceria celebrada, por cia de atraso na execu€ao dos
servicos;

IV -1097o (dez por cento) do valor total do contrato, na hip6tese de nao cumprimento de
qualquer outra clausula ou condicao do contrato.

15.2.3. A suspensao temporina do direito de licitar, celebrar parceria e contratar com a

Administrapho Ptlblica Municipal, sera aplicada quando ocorrer:
I -Apresentacao de documentos falsos ou falsificados;
11 - Reincidencia de execucao insatisfat6ria do ajuste;

Ill - Reincidencia na aplicacao das penalidades de advertencia ou multa;
IV - Irregularidades que ensejarn ar rescisao unilateral do Termo de Colaboracao;

V - Condenapao definitiva por praticar fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;

VI - Pratica de atos ih'citos visando prejudicar o Termo de Colabora€ao; e
VII - Pratica de atos ilicitos que demonstrem nao possuir a Organiza€ao da Sociedade

Civil idoneidade para contratar com a Administracao Ptiblica Municipal.
15.2.4. A declaragao de inidoneidade podera ser proposta quando constatada a rna-fe,

apao maliciosa e premeditada da Organizapao da Sociedade Civil, evidcnciadfl de atuapao
com interesses escusos ou reincidencia de faltas que acarretem prejuizo i Administracao
Ptiblica Municipal ou aplicap6es sucessivas de outras penalidades.

15.3. Caso julgadas devidas as multas, ap6s garantido i Orgarizacao da Sociedade Civil o

direito de defesa, os valores correspondentes serao abatidos ao valor mensal ajustado.
15.3.I. As multas sao independentes e a aplica€ao de uma nao exc]ui a das outras, sendo

possivel a aplicapao de multas cumulativanente ds demals |]enalidades previstas nos
incisos I,Ill e IV do subitem 15.2 deste Edital.

16. DO FORO
16.1. i competence o foro de jurisdi€ao do Muniofpio de Jaqueird para dirimir quaisquer
quest6es, ddvidas ou demandas referentes A execilfao do objeto deste processo seletivo e
adjudicapao dele decolTente.

17. DAS DISPOSICOES ENAIS
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17.1. A Organizacao da Sociedade Civil cabera inteira responsabilidade por todos os
encargos e despesas com saldrios de empregados e/ou prestadores de servigos utilizados

na parceria, incluindo verbas remunerat6rias e indenizat6rias, acidentes que possan vir a
ser vi'inas quando em servigo e por tudo assegura,do nas leis socials e trabalhistas,

flcando responsavel, outrossim, por quaisquer danos ou prejuizos causados a terceiros ou
ao Patrilii6Iiio Municipal por seus empregados e/ou prestadores de servicos.
17.2. Na contagem dos prazos, e exclui'do o cia de inicio e incluido o do vencimento. Os

prazos somente se mciam e vencem em dias de expediente normal na Admiinstracao
Pdbhca Muincipal.
17.3. Integram o presente Edital todas as instru€6es, observap6es e restric6es contidas nos

seus AVEXOS:

`J

ANEXO I -Metas a Serem Atineddas.
ANEXO 11 -Profissionais de Satde a Serem Utilizados.

ANEXO Ill -Unidades de Sahde Disponibilizadas pelo Munici'pio.

ANEXO IV -Modelo do Plano de Trabalho.
ANEXO V - Minuta do Termo de Colaboracao.
17.4. Demais criterios e condic6es para celebracao das parcerias objeto deste Edital,
constam na Ijei Federal nQ 13.019/2014, alterada pela Ijei Federal nQ 13.204/15, sendo

que todos os atos deste Chamanento Phblico serao publicados na Pagina Oficial do
Municipio na internet e no Quadro de Avisos da Administrapao Phblica Municipal.
17.5, Os casos nao previstos neste Edital serao resolvidos pela Comissao Especial de

Chamamento Phblico.

EE
Jaqueira (PE), 21 dejulho de 2021.
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]os6 Rog6rio Ijopes
Presidente da Comissao Especial de Chamamento Ptiblico
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Vicente Azeved6 Carvalho Jiinor
Membro 1 da Comissie Especial de Charnanento Pdblico

__L±r4£:rd_vet__di_ngaa4±jie_E-_&_TnAgAp__^_________
Lindinalva, Francisca BezeITa de Melo
Membro 2 da Colliissao Especial de Chamamento Ptlblico
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ANEXO I -METAS A SEREM ATINGDAS

slGTAP

MFTAS

01.01.02

Sa.tide Bucal

1440

01.01.04

Alimenta€ho e Nutri€ho

3000

02.04.03

240

02.05.02

Exames Radiol6gicos do T6rax e Mediastino
Exames Ra.diol6chcos da Cinfura Pelvica. e dos Membros
Inferiores
Ultra.-Sonografias dos Demals Sistemas

600

02.14.01

Diagri6sticos por Teste Rapido

1200

03.01.01

Consultas M6dicas/Outros Profissionals de Nivel Superior

1 1040

03.01.03

360

03.01.04

Atendimento Pr6 - Hospitalar de Urgencia
Outros Atendimentos Realizndos por Profissionals de Nivel
Superior

480

03.01.05

Aten€fro D omiciliar

48

03.01.06

14400

37440

03.02.05

Consultas/Atendimentos ds Urgencias em Geral
Atendimentos de Enfermagem em Geral
Atendimento Fisioterapeutico nas Alterac6es Motoras

03.07.01

Dentistica

2880

02.04.06

`-

PROCEDIMRTOS

03.01.10

240

1440
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•cBo

ANEXO II -PROFISSIONAIS A SEREM U
CATEGO RIA PRO FISSIONAL

OS

QmE

225125

Medicos Aten€ao Bdsic&

1

225125

Medicos Especialistas

2

225125

M6dicos Plantonistas

4

223293

Odont6logos
Enferllieil`os

3
8

Demais Profissionais de Nivel Superior

8

Demais Profissionais de Nivel Medio

25

XX223505
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AVFXO Ill -

IDADES DE SAUDE DISPONIBI-AS PELO MUNICIPIO

CNES

NOME DA UNIDADE DE SAUD E/ENDERECO
POSTO DE PSF FREI CANECA / RUA DA ESTACAO, S/N -BAIRRO:FREICANECA-CEP:55.409-000

2712296
31524,72

PSF IV IAGE NOVA - ENGENHO IAGE NOVA, S/N - ZONA
RURAL CEP: 55.409-000PSFDORINHARODRIGUES / AVENIDA DORINHA RODRIGUES,S/N-BAIRR:CENTRO-CEP:55.409-000

6137008

HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA
DE ANDRADE / RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO: ALTO DA BOA
7288263

VISTA -Cup: 55.409-000

SAMU DEJAQUEIRA / RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE,S/N,CENTRO-CEP:55.409-000
7 7 9] a;fl 4

-

ANEXO IV - MODELO DO PIANO DE TRABAIHO
1. DADOS CADASTRAIS
1.1 -Organizapfro da Sociedade Civil (OSC) Proponente

`,::-

iASUUE|RA

Compromisso. Respoifo, Des®rivolvimento.

1.2 - Qua_dro Dirigente da OSC Proponente

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO
2.1 -Objetivo Geral

2.2 - Objetivos Especificos

3. METAS A SEREM ATINGIDAS

4. ETAPAS DA EXECUCAO
CUMPRIMENTO DAS METAS

DAS

5. RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS
5.1 -RECEITAS

ATTVIDADES

E

AFERICAO

DO
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5.2 - DESPESAS

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOIjso

7. PREVISAO DE INicIO E FIM DA EXECUCAO

Representante Legal da OSC

AINEXO V ~ MINUTA DO TERMO DE COIABORAGAO
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I
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TERMO DE COIABORACAO QUE
ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNIcipIO
DE JAQUEIRA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICII'AL DE SAtJDE
/ FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, E,
DE OUTRO IADO, A ORGANIZACAO
DA

SOCIEDADE
CIVIL
NO AMBITO DA

CHAMADA PUBLICA NQ 001/2021.

0 MUNICIPIO DE JAQUEIRA-PE, com sede na Avenida Francisco Pelegrino, n°
162, Centro, CEP 55.409-000, Municipio de Jaqueira-PE, inscrito no CNPJ sob o n°
01.613.989/0001-71, por interm6dio do FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE

JAQUEIRA-PE, com sede na Rua Iza.bel de Melo, nQ 24, Centl`o, Municipio de JaqueiraPE, inscrito no CNPJ sob o nQ 09.471.844/0001-95, neste ato representado pela
Secretdria Municipal de Satde e Gestora. do Fundo Municipal de Satde, a Exma. Sra.

THAis CIBELLE PELLEGRINO DE MACEDO OLIVEIRA, brasileira, casada,
portadora da cedula de identidade RG nQ 5.166.644-SDS/PE, inscrita no CPF sob o nQ
987,205.114-34, residente e domiciliada no Engenho Ijaranjeira, s/n, Zona Rural,

Municipio de Jaqueira-PE, doravante denominada ADMINISTRACAO PUBLICA, e a
inscrita no
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
com sede a
CNPJ sob nQ
doravante denominada ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL, 1egalmente
resolvem celebrar o presence
representada pelo(a) Sr.Q(a)
t.ermo de colaboracao, regendo-se pela. Lei nQ 13.019, de 31/07/2014 e alterac6es

posteriores, pelas leis que norteiam e regem a adminstra€ao ptib]icfl, pela. I.ei de
Diretrizes Orcamentinas, pela Lei Orcarnentiria Anual e mediante as cliusulas e
condic6es seguintes :

CI.AUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1 -0 presente Termo de Colaborapao ten por objeto a execucho de atividades em
sadde do SUS, conforme detalha.do no ANEXO I do Plano de Trabalho, em regime de
mdtuaL cooperapao, para consecu€fro de rinalida.des de iliteresse ptlblico.

1.2 - Nho poderao ser destina.dos recursos para atender a despesas vedadas pela
respectiva ljei de Direinzes Orcarnenrfuas.

1.3 -E vedada a execucfo de atividades que tenham por objeto, envolvaln ou incluam,
direta ou indiretamente:
I - delega€ao das func6es de regulacao, de fiscalizapie, do exerctcio do poder de policia
ou de outras a.tividades exclusivas do Estado; e
11 - prestngho de servicos ou de alividades cujo destinatirio seja o aparelho administra.tivo
do Estado.

j'ASUEE|RA

Compromjsso. Respei.a. Desenvolvimonto.

CIAUSUIA SEGUNDA - DAS OBRIGACOES
2.I -Sao obrigap6es dos Parti'cipes:

I - DA ADMINISTRACAO PUBLICA:
a) fomecer manuais especificos de prestapao de contas ds organizap6es da sociedade ciul

por ocasiao da celebracao das parcerias, informando previamente e publicando em meios
oficiais de comunicagho ds referidas organizac6es eventuals alterac6es no seu contetido;
b) emidr relat6rio tecnico de monitoramento e avaliapao da parceria e o submctcr a
comissao de monitoramento e
avaliapao
designada,
que o homologara,
independentemente da obrigatoriedade de apresentapao da prestapao de contas devida

pela ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL;
c) realizar, nas parcerias com VIgencia superior a uni ano, pesquisa de satisfa¢ao com os
beneficiinos do Plano de Trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avalia€ao da

parceria celebrada e do cumprimento dos objedvos pactua.dos, bern como na
reorientapao e no ajuste das metas e atividades defmidas;
d) liberar os recursos por meio de transfer€ncia eletr6nica e em obediencia ao
cronograrna de desembolso, que guardara consonincia com as metas, fases ou etapas de
execucao do objeto do temo de colaborapho ou teniio de fomenLo;

e) promover o monitorarnento e a avalia€ao do cumprimento do objeto dd parceria;
I) na hip6tese de o gestor da parceria deixar de ser agente pribhco ou ser lotado em outro
6rgao ou entidade, o admiinstrador pdblico devera desigriar novo gestor, assumindo,
enquanto isso nao ocorrer, Codas as obrigag6es do gestor, com as respectivas
responsabilidades;
g) vial)ilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberacao de recursos;
h) manter, em seu sitio oficial na. internet, a relapao das parcerias celebra,das e dos
respectivos pianos de trabalho, ate cento e oitenta dias ap6s o respectivo encerramento;

i) divulgar pela internet os meios de representapao sobre a aplica€ao irregular dos
recursos envolvidos na parceria; e

j) instaurar tomada de contas antes do termino da parceria, ante a constatapho de
evidencias de irregularidades na execucfro do objeto da parceria.

11 - DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL:
a) manter escriturapao contabil regular;
b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Cola.borapao;
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c) divulgar na internet e em locals visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecinentos em

que exerca suas ap6es todas as parcerias celebradas com o poder publico, contendo, no
minimo, as informac6es requcridas no parisrafo driico do art. I I da Lei n913.019/2014;

d) manter e movimentar os recursos na conta bancina especffica, observado o disposto
no art. 51 da Ijei Fedel-al Ilo 13.019/2014;

e) dan livre acesso dos servidores dos 6rgaos ou das entidades ptiblicas repassadoras dos
I`ecursos, do controle interno e do Tribunal de Contas colTespondentes aos processos,
aos documentos, ds informa¢6es referentes aos instrunentos de transfer€ncias
regulamentados pela Ijei nQ 13.019, de 2014, bern como aos locals de execucao do
Objeto;

D responder exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e fmanceiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito ds despesas de custeio, de investimento e de
pessoal;

g) re.sponder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciinos,
fiscars. e comerciais relacionados a execu¢ao do objeto previsto no termo de colabora€ao,
nao implicando responsabilidade soliddria ou subsidiina da ADMINISTRACAO

PUBLICA a inadinplencia da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL em relapao
ao referido pagamento, os Onus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos
decorrentes de restricao al sua execucao; e
h) disponibilizar ao cidadao, na sua pagina na internet ou, na falta desta, em sua sede,
consulta ds prestac6es de contas parciais, anuais e fmais e ao extrato deste Termo de
Colaborapao, contendo, pelo menos, o objeto, a fmalidade e o detalhanento da aplicapao
dos recursos.

CIAUSUIA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

-`

3.1 - A ADMINISTRACAO PUBLICA transferira, para execugio do presence Termo
de
Colaborapao,
recurs os
no
valor
de
RS
em 12 (doze) parcelas mensais iguals de RS

)cada ulna, correndo a despesa al conta das
seguintes dotap6es or€amentinas:

xx.xxx.xxxx / x®x.xx.xx.xxxx
xx.xxx.xxxx / xox.xx.xx.xxxx

CljAUSUIA QUARTA -DA TRANSFERENCIA E APLICACAO DOS RECURSOS
4.1 - A ADMINISTRACAO PTjBLICA transferira os recursos em favor da
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL, conformc o cronograrna de desembolso
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contido no Plano de Trabalho, mediante transferencia eletr6nica sujeita al identificacao
do beneficiirio final e al obrigatoricda.dc dc dcp6sito cm sua conto. bancal:ia cspccifica.
vincula.da a este instrumento.
4.2 - i obrigat6rid A a.plica.gao dos recursos desle Termo de Colabora.€ao, enquanto nao
utilizados, em cademeta de poupanca. de institui€ao financeira. oficial, se a previsao do seu
uso for igual ou superior fl urn mss; ou em fundo de aplicac*o financeira de curto prazo,
ou operapao de mercado aberto lastreada em ti'tulo da divida ptlblica federal, quando sua
utilizapfro estiver prevista para prazos menores.

4.3 - Os rendrmentos das aplicac6es financeiras serao, obrigatoriarnente, aplicados no
objeto do Termo de Colabora€ho ou da. transferencia, estando sujeitos is mesmas
condic6es de prestapho de contas exigidos para os recursos transferidos.

4.4 - As parcelas dos recursos transferidos no ambito da parceria. nio serao liberadas e
ficarao retidas mos segriintes casos:

I - quando houver evidencias de irregularidade na aplicapao de parcela anteriormente
recebida;
11 -

quando

constatado

desvio

de finalidade na aplicapao

dos

recursos

ou

o

ina.dimplemento da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL em relacao a
obrigac6es estabelecidas no termo de colaborapao;

Ill- quando a ORGAN17.ACAO DA SOCIFjDADFj CIVIIj deixar de adotar sem
jusdficativa suficiente as medidas saneadoras apontadas pela ADMINISTRACAO
PUBLICA ou pelos 6rgaos de controle intemo ou extemo.
4.5 - Por ocasiao dfl conclusao, denincia, rescisao ou extin€ho da parceria, os saldos
fmanceiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplica€6es
financeiras realizndas, serho dcvolvidos al ADMINISTRACAO PUBLICA no prazo
improrrogivel de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instaurapho de tomada de contas
especial
do
responsivel,
providenciada
pela
autoridade
competente
da

ADMINISTRACAO PUBLICA.

cLeusulA QUINTA - DA EXEcucAO DAs DEspESAs
5.1 -0 presence Termo de Colaborapao devera ser executado fielmente pelos participes,
de acordo com as clausulas pactua.das e as normas de regenci&, respondendo cada uma
pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial.
5.2 - Fica. expressamente vedada A utilizapao dos recursos tl`ansferidos, sob pena de

nulldade do ato e responsabilidade do agente ou representante da ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL, para:
I -realizapfro de despesas a titulo de taxa de administracao, de gerencia ou similar;

11 - finalidade diversa da estabelecida neste instl`umento, alnda que em carater de
emergencia;

:\\jRfibUEIRA
CompromiSso. Respeito. D®9envolvim®I`to.

Ill -realizapao de despesas em da.ta anterior ou posterior al sua vigencia;

IV - realiza€ho de despesas com taxas bancirias, com multas, juros ou c`orre€io
monetiria, inclusive, references a pagamentos ou recomimentos fora dos prazos;
V - realizapao de despesas com publicida.de, salvo as de carater educativo, informa,tivo ou
de orientapao social, das quads nao constem nomes, sinbolos ou imagens que
caracterizem promocao pessoal de autoridades ou servidores pdblicos;
VI -repasses como contribuic6es, a.uxi'lios ou subvenc6es ds instituic6es privadas com fins
lucrativos; e

VII - pagan, a qualquer tl'tulo, servidor ou empregado ptiblico com recursos vincula.dos a
parceria,

salvo nas hip6teses previstas em lei espectfica e na lei de diretrizes

or€anentatas.

CLAUSUIA SEXTA - DA VIGENCIA
6.1 - 0 presente Termo de Colaboracfro vigera por urn (1) uno, contado a pardr do

primeiro cia seguinte ao da publicapie de seu eztrato na imprensa oficial do Municipio e
na p&alna oficial do Municipio na internet, conforlne previsto no anexo Plano de
Trabalho para a consecu€ao de seu objeto.
6.2 - Sempre que necessirio, mediante proposta da ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL, devidamente justificada e formu]ada, no m'nimo, 30 (trinta) dias
antes do seu termino, e ap6s o cumprimento das demais exigencias legais e
regulamentares, serho a.dmitidas prorrogap6es do prazo de vigencifl do presence Termo
de Colabora€ao.

6.3 - Caso haja atraso na libera€ao dos recursos financeiros, a ADMINISTRACAO
PUBLICA promovera fl prorrogapao do prazo de vigencia do presente Termo de
Colaboracao, independentemente de proposta da ORGAN17IACAO DA SOCIFjDADE
CIVIL, 1irnitado o prazo de prorrogapie ao exato periodo do atraso verificado.

6.4 I Havendo necessidade e/ou interesse da ADMINISTRACAO PtJBLICA in
continuidade da parceria, esta podera propor a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL, mediante expedience devidamente justificado e formulado, no minimo, 30 (trinta)
dias antes do seu telrino, a prorrogapfro da vigencia do Termo de Colaboraca.o.
6.5 - Toda e qualquer prorrogapao, inclusive a referida no item anterior, devera ser
formalizada. por terlno aditivo, a ser celebra,do pelos participes ant,es do termino da.
vigencia do Termo de Cola.borapao ou da dltima. dilapao de prazo, sendo expressanente
vedada a celebracao de termo aditivo com atribuieao de vigencia ou efeitos financeiros
retroativos.

CIAUSUIA SErlTMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E
DA FISCALIZACAO
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7.1 -0 relat6rio tecnico a que se refere o art. 59 da Ijei n.913.019/2014, sem prejun'zo de
outros elementos, devera conter:
I - descricao sumiria das a,tivida.dcs c mctas estabelecidas;

11 - analise das atividades realizadas, do cunprimento das metas e do impacto do
beneficio social obtido em razao da execucao do obje[o ate o periodo, com base nos
indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;
Ill - valores efetivamente transferidos pela administrapao pilblica;

IV

-

analise

dos

documentos

comprobat6rios

das

despesas

apresentados

pela

ORGANIZACAO DA SOCIEDAI)E CIVIL na prestapao de contas, quando nao for
comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo termo de
cola.borapao;

V - analise de eventuals auditorias realizadas pelos controles interno e extemo, no inbito
da fiscalizapao preventiva, ben como de suas conclus6es e das medidas que tomararn em
decorrencia. dessas auditorias.

7.2 - Na hip6tese de inexecucao por culpa exclusiva da ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL, a ADMINISTRACAO PUBLICA podera, exclusivanente para
assegurar o atendinento de servi€os essenciais a populapao, por ato pr6prio e
independentemente de autorizacao judicial, a fim de realizar ou manter a execucao das
metas ou atividades pactuadas :

I -retomar os bens ptiblicos em poder da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou ti'tulo que concedeu direitos de uso de
tais bens;

`-

11 - assumir a responsabilidade pela execu€ao do restante do objeto previsto no Plano de
Tra.balho, no caso de paralisapao, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser
considera,do na prestacao de contas o que foi executado pela ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL ate o momento em que a adminstrapao assumiu essas
responsal]ilidades.

CLAUSUIA OITAVA - DA PRESTACAO DE CONTAS
8.1 -A presta¢ao de contas final apresentada pela ORCIANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL em ate 90 (noventa dias) a partir do t6rmino da vig6ncia da parceria ou no final de
cada exercicio, se a durapho da parceria exceder urn ano, contendo elementos que
perlnitarn ao gestor da parcerifl a,valiar o andamento ou concluir que o seu objeto foi
executado conforme pactuado, com a descricho pormenorizada das ativida.des realizndas
e a comprovapao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o periodo de que
trata a prestacao de contas, sera composta das seguintes informa€6es e documentos:

I - Oficio de encaminhamento;
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11 - RelaL6rio de Execucao do Obueto - Comparativo das Metas Previstas com as
Atineddas (chexo I) ;

Ill -Relat6no de Execucao do Objeto -Atividades Realizadas por Unidade (jinexo I-A);
IV - Relat6rio de Execucao do Objeto - Unidades de Satlde Utilizadas para o Objeto da
Parceria (chexo I-8) ;
V -Relat6rio de Execucao Financeira (Anexo 11);

VI - Relat6rio de Execugao Financeira - Repasses da Administracao Ptiblica para a OSC
durante a Vigencia da Parceria (AIiexo 11 -A);

`-

VII - Relat6rio de Execu€ho Financeira - Despesa Mensal com Profissionais de Satde
Durante a Vigencia da Parceria (Amexo 11 -8);
VIII - Rela[6rio de Execucao Financeira - Despesa Mensal com Custos Indiretos
Necessinos a Execucao do Objeto (Amexo 11 I C);

IX - Relapao dos Bens Adquiridos, Produzidos ou Construt'dos com Recursos da
Parceria (Anexo Ill);
X -Conciliapfro Bancina (Anexo IV);

XI - C6pias dos Extratos Bancirios;

XII - C6pias dos Comprovantes da Receita;

XIII - C6pias dos Comprovantes da Despesa;

XIV - C6pia do Termo de Colabora¢ao;
XV - C6pifl dos Aditamentos;

XVI -Declarapho da Guarda dos Documentos Oridrnais.
§ 1.Q Serao glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem
justifica.tivasuficiente.

§ 2Q A ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL prestara contas parcialmente, ate o
d6cimo quinto cia titl posterior a data do recebimento dos recursos relativos a cada
parcela mensal prevista no cronograma. de desembolso discriminado no Plano de
Trabalho, demonstrando a boa e regular aplicacao dos recursos no respectivo mss de
referencia, encaninhando par& a ADMINISTRACAO PUBLICA as seguintes
infomiap6es e documentos :
I - Ofl'cio de encaniinhamento;
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11 - Relat6rio de Execucao do Objeto - Comparativo das Metas Previstas com as
Atinchdas (chexo I-A);

Ill - Relat6rio de Execucin do Objeto - Relap5.o dos Profissionais Medicos e
Paramedicos Utilizados (Anexo I-8);

IV - Relat6rio de Execu€ao do Objeto - Demonstrativo das Ativida.des Realizadas por
UIlidade (chexo I-C);
V - Relat6rio de Execucalo Financeira - Demonstrativo da Receita e dfl Despesa (Anexo
II-A);

VI -Relat6rio de Execuefro Financeira -Relapao de Pagamentos Efetua.dos (Anexo 11-8);

VII - C6pias dos Extratos Bancinos do Pen'odo de Referencia.;
VIII - C6pias dos Comprovantes da. Receita; e

IX - C6pias dos Comprovantes da Despesa.
8.2 - A prestapho de contas relativa al exeoucao do termo de colabora€ao dan-se-a
mediante a analise dos documentos previstos no Plano de Trabalho, bern como dos
s egriintes relat6rios :

I - relat6rio de execucao do objeto, elal)orado pela ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o
cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados
alcan€ados; e

11 - relat6rio de execu¢ao fmanceira. do termo de colaboracao ou do termo de fomento,
com a descricao das despesas e receitas eferivamente realizadas e sua vincula¢ao com a
execu?ao do objeto, na hip6tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos
no Piano de Trabalho.

8.3 - A ADMINISTRACAO Ptj.BLICA considerara ainda em sua analise os segriintes
relat6rios elabora.dos intemamente, quando houver:
I - re]at6rio da visita tecnica in loco realizada durante a execucao da parceria; e

11 - relat6rio tecnico de monitorarnento e avaliacao, homologado pela comissao de
mointoranento e avalia€ao designada, sobre a conformida.de do cumprimento do objeto
e os resultados alcancados durante a execu¢ao do termo de colaborapao.
8.4 - Os pareceres tecnicos do gestor acerca da. prestapao de contas, de que trata o art. 67
da Lei nQ 13.019/2014, deverao conter analse de eficacia e de efetividade das a€6es

quanto:
I -os resultados ja alcanca.dos e seus beneficios;
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11 - os impactos econ6micos ou sociais;

Ill -o grau de satisfapao do pdblico-alvo; e

IV -a possibilidade de sustentabilidade das a¢6es ap6s a conclusao do objeto pactuado.

8,5 - A manifestacie conclusiva sobre a prestacao de contas pela ADMINISTRACAO
PTJBLICA observara os prazos previstos na I.ei nQ 13.019/2014, devendo concluir,
altemativamente, pela:
I -a.|]rova,cao dfl prestacao de contas;

11 - aprovapho da prestapao de contas com ressalvas; ou

Ill - rejeicio da prestapao de contas e determina€ao de imedia,ta instaurapao de tomada
`-,

de contas especial.

8.6 - Consfatada irregularidnde ou omiss5.o na prestapao de contas, sera concedido prazo

para a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL sonar a irregularidade ou cumprir a
obrigapao.

§ 1Q 0 prazo referido no capzjf 6 limitado a 45 (quarenta e cinco) dias por notificacao,

prorrogivel, no minmo, por igual periodo, dentro do prazo que a ADMINISTRACAO
PUBLICA possui para analisar e decidir sobre a presta€ao de contas e comprovapao de
resultados.

§ 2Q Transcorrido o prazo para saneamento da irregularidade ou da omissao, nao
havendo o saneamento, a autoridade administrativa competente, sob pen de
responsa.bilidade solidiria., deve a.dolar as providencias para. apurac:ao dos fatos,
identifica¢ao dos responsaveis, quantificacao do dano e obtencfro do ressarcimento, mos
termos da ledrslapao vigente.

8.7 - A ADMINISTRACAO PUBLICA apreciara a prestapat> final de comas
apresentada, no prazo de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento
ou do cumprimento de dilig€ncia por el& determinada, prorrogivel justificadarnente por
igual periodo.

Parisrafo tinico. 0 transcurso do prazo defmido nos termos do capzjf sem que as contas
tenhani sido apreciadas:
I - nit significa impossibilidade de apreciapio em data posterior ou veda€ho a que se
adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a. ressarcir danos que possam ter
sido causados aos cofres ptiblicos; e
11 -mos casos em que nao for constatado dolo d& ORGANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL ou de seus prepostos, sem prejun'zo da atualizapao monetina, impede a. incidencifl
de juros de mora sobre d6bitos eventualmente apurados, no periodo entre o final do
prazo referido neste paragrafo e aL data em que foi ultimada a apreciapao pela.

ADMINISTRACAO PUBLICA,

•/1
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8.8 -As prestac6es de contas serao avaliadas:

I - regulares, quan(lo expressarem, de forma clara e objetiva, o cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos no Plano de Tra.balho;
11 - regrilares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta
de natureza formal que nao rcsultc cm dano ao eralio;
Ill -irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstincias :
a.) omissao no dover de prestar contas;

b) descumprimenlo injustiflcado dos objetivos e metas estabelecidos no Plano de

Trabalho;
c) dano ao erdrio decorrente de ato de gesfao ilegi'tino ou antiecon6mico; e
d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores pdbhcos.

8.9 - 0 administrador priblico responde pela decisao sobre a aprovapao da prestapao de
contas ou por omissao em rela€ao a analise de seu contetido, levando em considera€ao,
no primeiro caso, os pareceres tecnico, fmanceiro e juridico, sendo permitida delegacao a
autoridades diretamente subordinadas, vedada a subdelega€ao.
8.10 -Quando a prestapao de contas for avaliada como ilTegular, ap6s exaurida fl fase

recursal, se mantida a decisao, a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL podera
solicitar a.utoriza.cao para que o ressarcimento a,o erario seja promovido por meio de

ap6es compensat6rias de interesse ptiblico, mediante fl apresentapao de novo Plano de
Trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaborapao e a irea de atuapao da
organizacao, cuja. mensurapao econ6mica .sera feifaL a. partir do Plano de Tra.balho
original, desde que nao tenhA havido dolo ou fraude e nao seja o caso de restirfu€ao
integral dos recursos.

8.11 -Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do cia dtil subsequente ao da. prestacao

de contas, a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo
os documentos orichais que comp6em a prestapao de contas.
8.12 - Durante o prazo de 10 (dez) anos, contado do cia, dtil subsequente ao do
recebimento da. prestapho de contas parcial de cada parcela mensal, a.

ADMINISTRACAO PUBLICA dove manter em seu arquivo e sob sua
responsabilidade, os Boletins Diinos de Produ€ao - BDPs utiliza.dos e devidanente
assinados pclos profissionals de sa.dde dal ORGANIZAC)AO DA SOCIEDADE CIVIL
durante todo o periodo de vigencia dfl parceria, os quais comprovarn a efetiva execu¢fro
do objeto do Termo de Colaborapho celebrado.

CljAUSUIA NONA -DAS ALTERAC6ES
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9.1 -A presente parceria podera ser alterada a qualquer tempo, mediante apostlaniento
ao plano de trabalho ou termo aditivo, nas formas previstas nos artigos 55 e 57 da Ijei nQ
13.019/2014.

9.2 - Nao e permitlda a celebracao de aditanento deste Termo de Colaboragao com
altera€ao da natureza do objeto.

9.3 - i obngat6rio o aditarnento do presente instrumento, quando se fizer necessina a
efetivapao de alterac6es que tenham por objetivo a mudanca de valor, das metas, do
prazo de vigencia ou a utilizacao de recursos remanescentes do saldo do Termo de
Colaboracao.

CIAUSULA DECIMA - DAS RESPONSABIHZACOES E DAS SANCOES
10.I - Pela execucao da parceria em desacordo com o Plano de Trabalho e com as
no,rmas da Lei nQ 13,019/2014 e da ledrslacao espeoffica, a ADMINISTRACAO

PUBLICA podera, garantida a pr6via defesa, aplicar a ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL parceira as seguintes san¢6es:
I - advertencia;

11 - sus|)ensao temporiria da participapao em chamarnento pdblico e impedimento de
celebrar parceria~ou contrato com 6rgaos e entidades da esfera de governo da
ADMINISTRACAO PTJBLICA sancionadora, por prazo nao superior a dois anos;

Ill - declarapao de iindoneidade para participar de chamamento pdblico ou celebrar
parceria ou contrato com 6rgaos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto
perdurarem os motivos determinantes d& puni€ao ou ate que seja promovida a
reabihacao perante a. pr6pria. autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida
sempre que a ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL ressarcir a
ADMINISTRACAO PUBLICA pelos prejuizos resultantes e ap6s decorrido o prazo da

`-

sancfro aplicada com base no inciso 11.

Paragrafo tiliico. As san€6es estabelecidas mos incisos 11 e Ill sao de competencia.

exclusiva da ADMINISTRACAO PtJBLICA, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a reabilitapao ser
requerida ap6s dois anos de aplica€ao da penalidade.
10.2 -Prescreve em cinco anos, contados a partir da data da apresentapao da prestapao de
contas, a aplicapao de penalidade decorrente de infrapho relacionada a execu?ao da
parceria.
10.3 - A prescri¢io sera interrompida com a edi€ho de ato administra.tivo voltado i
apura€ao da. infra€ao.

CljAUSUIA DECIMA PRIMEIRA - DOS BENS REMANESCENrms
11.1 -Para os fins deste ajuste, consideram-se bens remanescentes os de na.tureza

permanence adquiridos com recursos financeiros envolvidos na parceria, necessinos a
consecu€ie do objeto, mas que a. ele nhs se incorporam.
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11.2 - Para os fins deste Termo, equiparam-se a bens remanescentes os bens e
equiparnentos eventualmcntc adquiridos, produzidos, transformados ou construidos com
os recursos aplicados em razho deste Termo de Cola,borapao.
11.3 - Os bells I-emanescenles sel`ao de pl-opl`iedade daL ORGANIZACAO DA

SOCIEDADE CIVIL e gravados com clausula de inalienabilidade, devendo a
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL formalizar promessa de transferencia da

propriedade al ADMINISTRACAO PtJBLICA, na hip6tese de sua extingao.
11.4 -Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderao, a criterio

da ADMINISTRAC;AO PtJBLICA, ser doados a outra ORGANIZA9AO DA
SOCIEDADE CIVIL que se proponha a fim igrial ou semelhante a.o da Organizapao
donatina, quando, ap6s a consecucio do objeto, n5.o forem necessinos para. assegurar a
continuidade do objeto pactuado.
11.5 -Os bens doados ficarho gra.vados com clinsula de inalienabilidade e deverho,
exclusivamente, ser utilizados para. continuida.de da execucao de objeto igual ou
semelhante ao previsto neste Termo de Colabora€ao, sob pena. de reversho em fa.vor da.

ADMINISTRACAO PUBLICA.

CljAUSUIA DECIMA SEGUNDA - DA DENtwcIA E DA RESCISAO
12.1 -0 presente Termo de Colaborapie podera ser:
I - denunciado a qualquer tempo, ficando os partl'cipes responsdveis somente pelas
obrigap6es e auferindo as vantagens do tempo em que participaram voluntarianente da
a.venca, respeitado o prazo miinmo de 30 (trinta) dias de antecedencia pal`a a publicidade
dessfl intencio;
11 - rescindido, independente de previa notificapao

ou interpelapao judicial ou

extrajudicial, nas segriintes hip6teses :

a) utilizapho dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;
b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;

c) constatapao, a qualqucr tempo, de falsidade ou incorregao em qualquer documenlo
apresentado; e
d) verificaeao da ocorr€ncia. de qualquer circunstincia. que enseje a instaurapao de
Toma.da de Contas Especial.

CIAUSUIA DECIMA rmRCEIRA - DA PUBLICIDADE
13.1 -A eficacia do presence Termo de Colaborapfro ou dos aditamentos que impliquem
em alterapao ou ampliapao da execu€ao do objeto descrito neste instrumento, fica.
condicionada al publica€ao do respectivo extrato na inprensa oficial do Municipio e na.

p&alna oficial do Municipio na. internet, a qual devera ser providenciada pela,
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ADMINISTRACAO PTJBLICA no prazo de ate 5 (cinco) dias, a contar da respectiva
assinatura.

CljAUSUIA DECIMA QUARTA - DAS CONDIC6ES GERAIS
14.1 -Acordam os participes, ainda, em estabelecer as seguintes condic6es:

I - as comunicac6es relativas a este Termo de Colabora.cfro serao remetidas por
coITespondencia, e-mall ou atrav6s dos aplicativos WhatsApp e/ou Telegram e serao
consideradas regulannente efetuadas quando comprovado o recebimento;

11 - os documentos transmitidos via e-mail ou atrav6s dos aplicativos WhatsApp e/ou
Telegram, s6 poderao se constituir em pecas de processo se os respectivos orialnais
forem encaminha.dos para. confer€ncia no prazo de cinco dias; e

Ill - as reunides entre os representantes credenciados pelos pam'cipes, ben como
quaisquer ocorrencias que possam tor implicap6es neste Termo de Colaborapao, serao
aceitas somente se rechstradas em ata ou relat6rios circunstanciados ,

CljAUSUIA DECIMA QUINTA - DO FORO
15.1 - Sera competente para dirimir as controv6rsias decorrentes deste Termo de
Colaboracao, que nao possam ser resolvidas pelfl via administrativa, o foro de

/_, com renincia expressa a outros, por mais privilealados que
forem.
15.2 - E, por assim estarem plenamente de acordo, os participes obrigam-se ao total e
irrenunciivel cumprimento dos termos do presente instrumento, o qual lido e achado
conforme, foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor e forma, que vho assinadas pelos

participes, para que produza seus jun'dicos e legals efeitos, em Jufzo ou fora dele.

I_' em __ de

de 2021

Secretiria Municipal de Salde
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