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BEPHBHgAgde
pREFErluRAMUNICIPALDEIAQUEIRA/PE

SECRETARIAMUNICIPALI)ESAtoE/FUNDOMUNICIPALDESAUDE

EDITAL DE CHAMAMENTO PtJBLICO NQ 001/202l SMS-FMS

PREAMBULO

0 MUNlctpIO  I)E JAQUEIRA-PE, pessoa jun'chca de  direito pilblico  intemo,  com
sede  na Avenida Francisco  Pellegrino,  nQ  162,  Centro,  CEP  55.409-000,  Municipio  de
Jaqueira,  Estado  de  Pemambuco,  inscrito  no  CNPJ  sob  o  nQ  01.613.989/0001-71,  por
interm6dio    da   Secretaria   Municipal    de   Satide    e   respectivaniente    do    FUNDO
MUNICIPAL DE SAtJDE DE JAQUEIRA-PE,  com sede na Rua Izabel de Melo, nQ
24,  Centro,  Muncipio  de Jaqueira-PE,  inscrito no  CNPJ sob  o n9  09.471.844/0001-95,
neste  ato  representada  pela  Secretina  de  Saride  e  Gestora  do  FMS,  a  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,   toma  pdblico  que  se   encontrfl  aberto  perante  fl  COMISSAO   ESPECIAL  DE
CHAMAMENTOPTJBLICO,nomeadaatrav6sdaPortariaGPnQ261,de23demarco
de 2021,  o Presence EDITAL DE CHAMAMFjNTO  PTJBLICO,  com fundarncnto na
Lei  Federal  nQ  13.019/2014  e  suas  alterap6es,  e  no  Decreto  Municipal  nQ  043/2021,

desinado  a selecionar  uma  Organizapao  da Sociedade  Civil  para firmar  parceria,  por
meio  de Telmo de  Colaborapao, garanthdo a observincia dos princtpios  de isonomia,
legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, probidade admiliis tra.tiva,
da vinculapao ao instrumento convocat6rio,  do julgamento objetivo e dos que me sejan
correlatos, conforme especificac6es constantes deste Edital.

ENTREGA DOS ENVELOPES
LOCAL:Secretaria Municipal de Satde/Fundo Mulcipal de Saride
ENDERECO :RuaJose Pellegrio, s/n, Centro -JAQUEIRA/PE
DATA: 13/09/2021
HORARIO: 10hoolnin

ABERTURA DOS ENVELOPES
LOCAL:Secretaria Municipal de Satde/Fundo Muliicipal de Satde
ENDERECO:RuaJos6 Pellegrio, s/n, Centro -JAQUEIRA/PE
DATA: 13/09/2021
HORARIO: 10hoolnin

PAGINA    OFICIAL
INTERNET
Hpr.__iaqueira.De.gov.br
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pp`Oc+RAMA€+a^O    ORCAMENT4.ETA    QUE   ALTTORlzA.    E   vlABILlzA   A
CELEBRACAO DA PARCERIA

10.301.1001 / 3.3.90.39.0000

10.302.1002/3.3.90.39.0000

VALORMAXIMOANUALPREVISTOPARAAREALIZACAODOOBJETO

R$ 3.703.000,00(Tres milh6es,setecentos e tres ill reais).

Este  valor refere-se  a  totalidade  do  custeio  e  dos  investimentos  das  atividades  a  serem
executadas   pela   Organiza¢ao   da   Sociedade   Ciul   para   o   ainalmento   das   metas
estabelecidas no ANEXO I deste Edital.

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

1. DO OBJFTO

1.1.  0 presente edital tern por objeto a selecao de uma Organizapao da Sociedade  Civil

para  celebragao  de  parceria  com  a  Administrapao  Pilblica  Municipal,  em  reine  de
mutua cooperacao,  sob  a €gide  da Lei Federal nQ  13.019/2014  e suas  alterac6es,  atraves
de  Termo   de   Colaboragao,   para  a  execucao   dos   servicos,   ap6es,   procedimentos   e
atividades  em  sa,ilde  do  SUS  elencadas  no  ANEXO  I  deste  Edital  (Metas  a  Serem
Atinaldas).

1.1.1.  0  objetivo  principal  da  parceria  6  forulcccr  a  Sccrctaria  Municipal  de  Sadde,

atrav6s de urn processo colaborativo junto a Organizapao da Sociedade Civil selecionada,

para  que  a  mesma  poss&  garantir  os  servi€os   essenciais   de  sinde  que  a  popuiapao
necessita, com qualida.de e de forma. igualitina„

1.1.2.  Para  que  a  Secretaria  Municipal  de  Satde  possa  atender  toda  populagao  do

Municfpio, a Organizapao dal Sociedade Civil selecionada executara, no minimo, durante
a vigencia da parceria celebrada, as ac6es, servi€os, procedimentos e atividades em satide
do ST_TS elemada.a no ANF,XO  I deste F,dihal  (Me fas  a  Sereni  Aringidas).

I.1.3.  Os  quantitativos  minimos  de  profissionais  de  Satde  que  serho  utilizados  pela
Organizapao    da   Socieda.de    Civil    seleciona.da   para.   execucao    das    ap6es,    servicos,

procedimentos e atividades em salde do SUS objeto da parceria. esfao discriminados no
ANEXO 11 deste Edital (Profissionals de Satide a Serem Utilizados).

1.1.4. As TUTridadcs dc Satdc aondc a Oi-gariizapao da Socicdadc Civil c`xccu+rfu-a as ac5cs,

servicos,   procedimentos   e   invidades   em   satde   do   SUS   objeto   d&  parceria   estho
discriminados  no  ANEXO  Ill  deste  Edital  (Unidades  de  Satide  Dispoliibilizadas  pelo
Municipio).
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i.2.  Malores  irferma€6es  e  esclareci.TneLnitos  de  difvidas  de  iLnteapretapao  deste  Edital

poderao  ser obtidos  de  segunda a sexta-feira,  no horino  das  08:00 h  is  12:00 h,  a.te  o
di+|mo  cia tftil  antetr-ior i data LTLarcada para a erL+urega e  aberhulra dos  erLvelopes, jurLto  a
Secretaria.   Municipal   de   Satde/Fundo   Municipal   de   Satde,   situa.da.   no   endereco
discriminndo no preinbulo deste instrumento de charnamento ptiblico.

1.3.  Cabera a Comissho Especial de  Chanarnento  Ptiblico responder is impugnap6es  e

pedidos de esclarecimentos formulados pelos potenciais participantes, antes da realzacao
da sessao,  com o encarninharnento de  c6pia da resposta para todas  as  Organizap6es  da
Sociedade Civil interessadas.

1.4. Decalri do direito de impugnar o presente Edital o participante que nao o fizer ate o
(log) d6cimo dia titil que anteceder a data. de recebinento e abertura dos envelopes.

1.4.1.   Eventuais  impugnac6es  ao  Edital  deverao,  necessariamente,  ser  protocolizadas

junta  a  Comjssao  Especial  de  Charnamento  Pribhco,  no  endereco  discriminado  no
prein-bulo do mesmo, entre segunda. e sexta-r^eira, no horino das 08:00 h is  12:00 h, em
alto   10   (dez)   dias  dteis   antes   da  data  marcada  para  o  recebimento  e  aberfura.  dos
envelopes.

I.5.  Este  Edital  e  seus  Anexos  serao  disponibinzndos  para  todas  as  Organizac6es  da
Socieda.de Civil interessadas, na sede da Secretaria Municipal de Satde/Fundo Municipal
de, Sai'ide, no endere€o desciito no pre,ambillo do rnesmo,  ate o i'iltimo dia  i'iril  anterior a

data marcada para recebimento e abertura dos envelopes, mediante requerimento pa,drao
a.  ser  preenchido  e  assinado  por  urn  representante  legal  da  entidade  ou  procurador
iegalmente constitui'do.

2. DA MANRESTACAO DE INTERESSE

2.I. As Organizap6es da Sociedade Civil interessa.das deverho manifestar seu interesse em

participar do  Chamamento Ptiblico preconizado por este Edital, entregando a. Corissao
Especial de  Chamarnento Priblico na datfl e hora explicitadas no preinbulo do mesmo,
fora de envelopes, a comprovapao de que representa legalmente a instituicao no processo
seletivo e de que recebeu uma c6pia do presente Edital com uma antecedencia. minima
de  24  horas  e,  em  envelopes  la,crados  e  separados,  a  Documentapao  de  Habilitapao
exialda e o Piano de Trabalho.

3. DAS CONDIC6ES DE PARECIPACAO

3.1  -Para participar deste Edital, as  Organizap6es da Sociedade Civil deverao ser rechdas

por normas de organizapao interna que prevejam, expressamente:

I.  Objetivos  voltados  al  promo€ao  de  atividades  e  finalidades  de  relevincia  ptiblica  e
social;
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11.   Que,   em.   caso   de   dissolusie   da  entidade,   o   respecd`,Jo  paLnin6ino  li'quido   seja
tralisfelido  a outra pessoa jun'dica de  igrial natureza que  preencha os  requisitos  legais  e
cujo objeto social seja, preferencialmente, o LmesLTLo da entidade extiri+rfu; e

Ill.  Escrituracao  de  acordo  com  os principios fundamentais  de contabilidade  e  com  as
Normas Brasileiras de Contabilidade.

3.2. As OrganizaLc6es da Sociedade Civil sem fins lucrativos devem possuir:

I.  No  mi'nimo  iim   ann  de  exi`qtemia,  Com   radaQfro  ativo,  comprovado`q  por  meio  de

documentacao   emitida  pela  Secretaria  da  Receita  Federal   do   Brasil,   com  base  no
Cadastro Nacional da PessoaJun'dica - CNPJ;

11.   Experiencia  previa  in  realizagao,   com  efetIvidade,   do  objeto  da  parceria  ou  de
namreza semelhante; e

Ill. Capacidade tee.n.ica e operacio.n.al paLra o dese.n.`.;ol`.Jime`n.to das ati`.Jidades previstas e a

cumprimento  das  metas  estabelecidas,  a  serem  analisadas  pela  Comissao  Especial  de
ChamarllellLo Pllblico.

3.3.  Apenas  poderao  participar  Organizac6es  da  Sociedade  Civil,  sem  fins  lucrativos,
devidamente inscritas no  Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Satide-CNES e no
Conselho Rechonal de Medicina-CRM da Unidade da Federacao onde for sediada e que

comprovem atuapao nas atividades o-bjeto deste edital.

3.4.  Poderao participar do presence credencianento as  Organizap6es  da Sociedade  Civil

que  atendarn  aos  requisitos  previstos  no  art.  33  e  34  da  Lei  Federal  n9  13.019/2014,
alterada pela Lei Federal nQ  13.204/15,

3,5. Nao sera permitida. a participapao em rede de Orgariizap6es da Sociedade Civil, salvo
se atendidos  as  disposic6es do art.  35-A da. I.ei F.ederal nQ  13.019/2014, alterada pela Lei

Federal nQ  13.204/15.

3.6.  As  Organiza.c6es  da  Sociedade  Civil  deverao  ter  pleno  conhecimento  dos  terlnos
deste  Fjdital  e  de  seus  ANEXOS,  das   condic6es  gerais   e  particulares   do  objeto  da

presente selegao e da forma de execugao do Termo de Colaborapao, devendo verificar as
condic6es   atiiais   e   `scher   das   condic6es   fiitiiras   previsfas,   nao   podendo   invocar   o

desconhecimento  como  elemento impeditivo da correta formulapao  da sua propostaL ou
do  integral  cunprimento  do  termo,  nao  sendo  aceitas  reivindicap6es  posteriores  sob

quaisquer alegap6es.

3.7.  A Administrapao  Piiblica Municipal  reserva-se  no  direito  de  nao  autorizar  o  valor
solicitado pela Organiza.cao da Sociedade Civil, tendo em vista a tipificapao do objeto do
Piano de Trabalho, sendo vedados, valores acima do minmo estipuiado neste Edital.
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4. DO CREDENCIAMENTO

4.1.  0  Credenciamento  das  entidades  participantes  que  requereran  o  Edital,  devera
acontecer na data e no horirio discriminado no preinbulo deste Edital de Charnanento
Ptiblico,   devendo  ser  realizado   diretamente  via  protocolo   oficial  iunto  a  Comissao
Especial  de  Chanianento  Ptiblico,  na Secretaria Municipal  de  Satde/Fundo  Municipal
de Satde, no endere€o tanb€m especificado no prcinbulo do ediLal, c.om a entrega dos
Envelopes  NQ  01  e  02,  contendo  respectivanente  o  PIANO  DE  TRABALHO  e  a
HABILITACAO,  distintos,  fechados  e  indevassiveis,  contendo  nas  partes  extemas  e
frontals os dizeres especificados no item 5.1.

4.2. Cada Organizapfro da Sociedade Cwh podera apresentar somente uma proposta para
EL sele¢ao.  Na hip6tese de haver mais  de urn credenciamento por proponents,  todos os

projetos apresentados por esse proponente serao inabilitados.

4.3.  0  credencianento  da  Organizacao  da  Sociedade  Cnd  implicara  a  aceitacao  das
normas  e  condic6es  estabelecidas  neste  Edital  de  Charnarnento  Ptiblico,  em relagao  is

qllais n.io poder,i  ,ilcgrr dcsconhecimento.

4.4. A nao apresentapao,  ou apresenta¢ao parcial  ou com incorreGao  do  documento  de
credenciamento sera motivo de inabilitacao da Organizagao da Socieda,de Civil.

4.5.   Os   documentos   de   credenciamento   serao   retidos   pela   Comissao   Especial   de
Chamanento Publico ejunthdos ao processo de selecao previs[o neste Ediral

5.  DOS ENVELOPES

5.1.  -0 credenciamento das  Organizap6es da Sociedade  Civil sera efetuado mediante a

entrega al Comissao Especial de Chamarnento Priblico, na da,ta e horino discriminado no

preambulo   deste    Edital,    dos   seguintes   envelopes,   que   deverao   estar   lacrados   e
identificados:

ENVELOPE NQ. 01

PIANO DE TRABALHO

(NOME DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMISSAO ESPECIAL DE CHAMAMENTO PUBLICO

EDITAL NQ 001/2021/SMS-FMS
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ENVELOPE NQ. 02

HABIIjlTACAO

(NOME DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

COMISSAO ESPECIAL DE CHAMAMFjNTO PtJBLICO

EDITAL N9 001/`202i/'SMS-FMS

5.2.  Ficara impedida de participar da presente selegao a Organizacao da Sociedade  Civil

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

6. DP PIANO DE TRABAI±IO -ENVELOPE N.Q 01

6.I.  0 Envelope nQ 01  devera conter o Plano de Trabalho, elabora,do conforme modelo
discriminado no ANEXO IV deste Edital, em papel inbrado da entidade, em rna via,
sem rasuras, emelidas ou entl`elinhas, devidamente datada e assinada, contendo:

I - I)escri€ao daL realidaLde que sera objeto dEL parceria, devendo ser demonstrado o nexo
entre essa realidade e as ativida.des ou projetos e metas a serem atinchdas;

11 - Descri€ao de metas a serem a,tingidas e de atividades ou projetos a serem executados;

Ill  -  Previsao  das  receitas  e  despesas  a serem realizadas  na execu¢ao  das  a.tividades  ou

dos pl`ojetos abranchdos pela parceria.;

IV  -  Forma de  execucao  das  atividades  ou dos projetos  e  de  cumprimento das metas  a
eles atreladas;

V  -  Definigao  dos  parinetros  a serem  utilizados  para  a  aferi€ao  do  cumprimento  das
metas; e

VI - Cronogramfl do desembolso financeiro.

6.2.  Nao  sera  aceito  Plano  de  Trabalho  -  PTA  entregue  em  disquete,  CD  ou  DVD,

pendrive ou outro meio digital.

6.3.  A  entidade  devera  anexar  ao  Plano  de  Trabalho  -  PTA,  c6pias  autenticas  dos
atestados  de  capacida.de  tecnica emitidos  pelos  6rgaos  onde  a mesma tenha executado,
no  todo  c>u  cm  parte,  as  atividadcs  em  szulde  do  SUS  simiiarcs  aos  discriminados  no
Anexo  I  deste  Edital,  ou  c6pias  autenticas  dos  instrumentos  de  pa,cfuapao(convenios,
termos  de parceria,  termos  de  colaborapao,  termos  de fomento ou contratos  de gestao)
filmados  com  a Administracao  Ptiblica para execucao, no todo  ou em parte,  das  ap6es,
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servi€os,  procediLTnentos  e  atividades  em  satde  do  SUS  similares  aos  discrilmip.ados  .n^o
Anexo I deste Edital.

6.3.1.  As  c6pias  dos  atestados  de  capa,cida,de  tecnica,  conv6nios,  termos  de  parcerias,
contratos  de gestho,  termos  de  colaborapho  e termos  de fomento  a serem anexndos  ao
Plano  de  Trabalho  -   PTA,  pelas  entidades  participantes  do  presente  Chamarnento
Ptiblico,  poderao  ser  auLenticadas  pela  Comissao  Especial  de   Chamamento  Ptiblico
mediante a apresentapao dos respectivos orichnais.

7. DA HABIIITAGAO -ENVELOPE N.a 02

7 .1. No Envelope nQ 02 deverao estar contidos os seguintes documentos de habilitapho da

Orgainzac5,o da Sociedade Civil, sob pena de ina.bihtacao:

I    -    Comprovante   de   inscri€fro    dfl   Organizapao   da   Sociedade    Civil   no    CNPJ,
demonstrando que a, mesmfl possui, no minimo, urn ano de existencia;

11  -  C6pia do  Estatuto  da Organizapao  da Socieda.de  Civil  devidamente rechstrado  e  de
suas eventuais alterap6es;

Ill - C6pifl da ata de eleicao do quadro dirigente a.tual;

IV - C6pia do RG e do CPF dos representantes legals;

V  -  Relapho  nominal  atualiza.da.  dos  dirigentes  da  entidade,  com  endere¢o,  ninero  e
6rgao expedidor da carteira de identidade e ntimero do rechstro no Cadastro de Pessoas
Fisicas - CPF de cada urn deles;

VI -  C6pia do Alvara de funcionamento expedido pela. Prefeitura do Municipio onde a,
Organizapfro  d& Sociedade  Civil for sedia.d& ou  outra comprovapfro juridicamente  aceita
de que a mesma. funciona no endereco por ela declarado;

VII   -   C6pias   das   Cerlid6es   de   Regularidnde   Fiscal   e  Tributrfu-id  junlo   ds   Fazelidas
Ptibhcas do Estado e do Muincipio de sua sede;

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

IX - C6pia da Certidho Negativa de Debitos Trabalhistas - CNl)T;

X -  C6pia da Certidao Negativa de  D6bitos  Relativos  aos Tributos  Federais  e  i Divida
Ativa. da Uniao;

XI  -  C6pia.  da inscricao  da  Organizapao  da  Sociedade  Civil  no  Ca.dastro  Nacional  de
Estabelecimentos de Sadde - CNES; e

XII  -  C6pia da inscri€ao  da Organizapao  da Sociedade  Civil no  Conselho  Rechonal  de
Medicina - CRM.
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7.2, Na hip6tese do  crede.n.ciamer.ito de ulna ilnica OrgaLT|.iza?ao  da Sociedade  Ci`,Jil para
o  Chamamento  Ptiblico  previsto  neste  Edital,  a  Comissao  Especial  de  Chanamento
P'tiblico procedera inicialLTierLte a abertui`a do  Efiv€lope rAQ 02 para verificar as coLndi€5es

de habilitacao da proponente antes de tomar conhecimento de sua proposta de Piano 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  C.h.an.ame.n.to  Piiblico  considerara validos  os  e.xp.itidos  ate  90  (.n.oventa)  dies

corridos, antes da data de abertura deLste processo pi'ib]ico de se]efao.

7.5.  Os  documentos  necessinos  i  habilitacao  apresentados  deverao  ser  originais  ou
c6pias autenticadas por habeliao de notes ou acompanhados dos originals, para que sejam
conferidos pela Comissao Especial de Chaniamento Ptiblico no momento dEL abertura do
Finvelope nQ 02.

'7.6.   Nao   serao   aceitas   complementac6es,   modificap6es   ou   su-bstituic6es   de   dados,

documentos e Anexos depois de fmalizado o credenciamento.

7.7. Nao serao aceitos credenciamentos que nao se apresentem de acordo com os prazos
e exig€ncias do presente Edital.

7.8.   0   envio   da   documenta€ao   incompleta  implica  na   automatica  inabilitapao   do
credencianento.

7.9.  0  Onus  ocasionado  com  a participa¢ie  neste  Chamamento  Ptiblico,  inclun'das  as

despesas   com   c6pias,   protocolos,   servicos   postals   e   emissao   de   documentos,   6   de
exclusiva responsabilida.de da entidade proponente.

7,10.  0  material  apresentado  para fins  de  credenciamento  em  nenhuma hip6tese  sera
restitui-do al Organizacie da Sociedade Civil, independentemente do resultado da seiecao,
salvo os originals apresentados para. conferencia. de suas respectivas c6pias.

8. DO INfcIO DA SESSAO PUBIjlcA E DO JULGAMENTO

8.1.  Este  Chamamento  Ptiblico prev6 a realizaLcao  de sessho priblica para recebimento e
abertura dos envelopes e divulgapao dos resultados desta. sele€ao.

8.2.   A   a.bcrtura.   dab  sessio   prfelica   dan-se-i  in  data   c   no   horal-io   discrimina.do   no

preinbulo deste Ediul.

8.3.  Os  envelopes  do  Plano  de  Trabalho  e  da.  Documentapao  serao  rubricados  pelfl
Comissao  Especial  de   Chamamento  Ptiblico  que,  em  seguida,  avaliara  as  propostas

apresentadas.
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8.4. As  Propostus serio analisadas e po^n^tuadas pela CoLTrissao Especial de  Chamame^n^to

Pdblico conforme os parametros e criterios abalxo:

8.4,1. Qualifica.cho T6cnicfl

Sera  avaliada  a  capacidade  t6cnica  e  operacional  da  Organizapao  da  Sociedade  Civil,
demonstrada  por  experiencias  anteriores  ben-sucedidas,  habilidade  na  execucao  das
atividades, meio de suporte para a efetivacao das  atividades finalisticas  assistenciais,  com

profissionais habilitados, na busca de melhor desempenho nas atividades.

Serao   atribuidos   10   (dez)   poncos   por   cada  parceria   ceie-brada   anteriormente   pela
Organizapao   da  Sociedade   Ciwl   com   6rgaos   da  Administrapao   Phblica  Municipal,
Estadual  ou  Federal  para execu€ao  de  ap6es,  servicos,  procedimentos  e  atividades  em
sai'ide do SUS, limitando-se ao maximo de 50 (cinquenta) pontos.

8.4.2. Plano de Trabalho

Sera verificado se o Plano de Trabalho apresentado pela Organizapao da Sociedade Civil
atende  ds  exigencias  do  art.  22  da  Lei  Federal  NQ  18.019/2014  e  do  subitem  6.1  deste

Edital, bcm como, o grau de adequagat) do mesmo ao objeto da parceria.

Serao   atribun'dos   ate    10    (vinte)   pontos   ao   Piano   de   Trabalho   apresentado   em
colifomida.de   com   as   exigencias   do   presente   chanarnento   ptiblico   e   devidarnente

aprovado pcla Comissao.

8.4.3.  Pre€o

Sera verificado o valor proposto pelfl Organizapao da Sociedade Civil parfl execucao das
atividades do SUS elencadas no ANEXO I deste Edital, o qual nao podera exceder, sob
nenhuma hip6tese, o valor m&ximo anual previsto para execucao do objeto, discriminado
no Preinbuio deste Edital.

Serao atribu'dos :

I -10  (dez) pontos ds propostas com reducao de ate 5% do valor maximo anual previsto

para execucao do objeto, discriminado no Preambulo deste Edital;

11  -20  (vi.n^te)  po.n.Cos  is  propostas  com  redu€ao  de  6%  a  10%  do  valo.r  .Tnin.Tr`.o  anual

previsto para execucao do objeto, discriminado no Preambulo deste Edital;

Ill - 30  (trinta)  pontos is propostas  com reducao de  11% a 20% do valor maldmo anual

previsto para execucho do objeto, discriminado no Preambulo deste Edital;

IV -  40  (quarenta)  pontos  is  propostas  com  redu¢ao  de  21%  a 30%  do valor malcimo
anual previsto para_ execucao do objeto, discrimina,do no Preambulo deste Edital.

8.5.  A Comissfro Especial de Chamamento P\iblico desclassificara as Propostas:
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I - Cue nao atenderem, no todo ou em. parte, as disposi€6es deste Edital;

11  -  Com  preco  excessivo,  consideradas  como  tans  as  que  excederem  o  valor  matmo

anual previsto para execucao do objeto, disclininado no Preinbulo deste Edital;

Ill -manifestamente incxcquivcis, assim coiisideladas as que apresentarem uma reducao
de  mais  de  30%  (trinta por  cento)  do  valor  minmo  anual  previsto  para  execucao  do
objeto, discriminado no Preinbulo deste Edital, ressalvada a participante desclassificada,
em  prazo  razoavel   estipulado  pela  Comissao   Especial   de   Chanarnento   Ptiblico,   a

possibdidade de demonstrar a viabilidade de sua oferta por meio de documentacao que
comprove  serem  os  custos  coercntcs  com  os  de  mercado  e  que  os  coeflcientes  de

produtividade sao compativeis com a execucao do objeto do Termo de Colaborapao.

IV -Com ponfua¢ao inferior a 50 pontos.

8.6.  A  falsidade  de  informap6es  nas  propostas,  sobretudo  com  relacao  ao  crit6rio  de

jillgamento,   devera   acarrerar   a   eliminacao   da   proposfa,   podendo   ensejar,   ainda,   a

aplicapao de sancao administrativa contra a instituicao  Organizacao da Sociedade  Civil e
comunicacao    do    fato    ds    autoridades    competentes,    inclusive    para   apurapao    do
cometimento de eventual crime.

8.7.   Sera   considerada   vencedora   a   proposta   que   obtiver   a   maior   pontuacao   no

julgarnento,   desde   que   atenda   todas    as   condic6es   e   exig€ncias   deste   Edital   de
Chanarnento Pti-blico.

8.8.  Ocorrendo a hip6tese de igualdade de pontuapao entre mais de uma proposta, sera
declarada vencedora  a  Organizapao  da  Sociedade  Cid  que  river  apresentado  o  maior
mlmero   de   comprovacao   de   parcerias   celebradas   anteriormente   com   6rgaos   da
Administracao Ptiblica Municipal, Estadual ou Federal para execu€ao de ap6es, servicos,

procedinentos e atividades em satde do SUS.

8.9.  Persistindo  o  empate,  considerar+se-a vencedora a  Organizapao  da Sociedade  Civil
cuja proposta tenha a.presentado o menor valor anual para execucao do objeto.

8.10.  Na  hip6tesedos  criterios  estabelecidos  mos  itens  anteriores  nao  serem  suficientes

para dirimir  a situa€ao  de  empate,  o  desempate  dar-se-a  atrav6s  de  sorteio,  promovido
em  ato pl']blico.

8.11.  Caso  seja. necessirio,  a sessio  de julgamento  das  proposlas  podel-i ser  suspensaL,  a.
fim  de  que  seja possivel uma melhor analise  das  mesmas  pelos  membros  da Comissao
Especial de Chamarnento Pdblico.

8.12.   Da  sessao,  lavrar-se-a  ata  circunstanciada,   que  sera  rubricada  e  assinada  pelos
LmcrrLbros  da  cOLinssao  Espccial  dc  c.LLaifLamcL-Lto  priblico  c  pclos  rcprcscn+iai-itcs  das

Organizap6es  da  Sociedade  Civil  participantes  do  Processo  Phblico  de  Selecao  que
estiverem presentes ao ato.
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8.13.  0 resultado  do julgamento final sera divulgado no  Quadro de Avisos e na Pacha
Oficial da Administl`acie Pdblica Municipal na Internet.

9.DAvERIF|cA€aoDADOcuMENTACAOEDlvULGACAODO
I                          RESULTAD O

9.1.  Selecionada a Organizapao  da Sociedade  Civil,  cuja proposta tenha sido  atribun'da a

major nota,  sua  documenrafao  sera verificada pela Comissao  Especial  de  Chanamento
Ptiblico, desigriada para este fim, com decisao embasada em parecer.

9.2.  Sera inabilitada a entidade  que  deixar de  apresentar qualquer uni  dos  documentos

previstos   neste   Charnanento   Ptiblico   ou   apresenfa-los   fora   do   prazo   de   validade
consentido.

9.3.  Conclun'dos  os  trabalhos,  o  resultado  da selecao  das  propostas  e  da habilitapao  ou
inabilitacao dos proponentes sera divulgado na Pagina Oficial do Municipio na internet e
no Quadro de Avisos da. Administracfro Pdblica Municipal.

9.4.  Constara  na  publicapao  o  nome  das  respectivas  Organizac6es  da  Sociedade  Civil,
notas finais obtidas nas avaliag6es e hal]ilitapao ou inabilitapao.

9.5.  Da  referida  sessao,  sera  lavrada  ata  circunstanciada,  assinada  pe]os  membros  da
Comissao Especial de Chamamento Ptiblico e pelos presentes.

9.6. Ocorrendo o julgamento e a verificacao de dofumentos fomomitantemente, poderi
ser lavrada uma linica a.ta circunstanciada.

9.7.  Se  apenas  uma Orgariizacao  da Sociedade  Civil  atender  ao presente  Charnamento
Ptlblico, tornando-se `inica. credenciada, rdotar-se-a o procedimento previsto no subitem
7.2. deste Edital.

L 0. DOS RECURSOS ADMINISTRA'IIVOS

10.1.  A  contar  do  primeiro  cia.  htil  subsequente  a  divulgac:ao  oficial  dos  resultados  do

julgamento   das   propostas   e   da   habilitapao   ou   inabilitapao   dos   proponentes,   sera
concedido  o  prazo  de  03  (tres)  dias  corridos  para  que  qualquer  entidade  participante
interponha recurs o admiinstrativo.

10.1.1.   Somente   serao   acolhidos   recursos   administra.tivos   referentes   a   inabilitapao
documental;

10.I.2. Caso nao haja inabihtados, com a concordincia expressa dos proponentes, podera
hover a desistencia do prazo de recurso previsto neste item, com a continuidade imediata
do procedimento.

10.2.    Os   recursos    deverao   ser   protocolados   no   Setor   Oficial   de   Protocolo   da
Administrapao Pdblica Municipal, observado o prazo previsto no item 10.1.
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10.,3.   C)  reciiT.so  sera  dirigido  a  Co^Tnissio  Especial  de  Chap.ame.n,to  Pifbhco  que  se
manifestara em ate 3 (tres)  dias colTidos.

10.4. 0 recurso que nio trouxer expressa a devidajustificativa sera indeferido.

10.5.  Os recursos  que tenham por finalidade encaminhar documentacao complementar,
nao entregue no prazo previsto para credenciamento, serao automaticamente indeferidos.

10.6.   Os   casos   omissos   serao  resolvidos,   com  fundarnento   na  ledrslacao   pertinente

vigente, em primeira instincid peld Comissao Especial de Chaniamento Ptiblico.

10.7.   Na  hip6tese   de   inabilitacao   de   proponente   previamente   selecionado,   aquele
inediatanente  mais  bern  classificado  poderi  ser  convidado  fl  a.ceitar  fl  celebra.cao  d&

parceria nos termos da proposta por eie apresentada.

I               11. DA HOMOLOGACAO
(

11.1. No primeiro cia htil ap6s ter transcorrido o prazo de interposicao e julgamento dos
recursos,   ou  no  primeiro  cia  dtil   ap6s   a  divulgapao   do  resultado,   na  hip6tese  da
inexistencia    de    recursos,    o    processo    completo    do    Chamanento    Ptiblico    sera
encarninhado para a Secretdria Municipal de  Sa,tide  que  o homologara no primeiro  dia
dtil posterior ao recebimento do mesmo e, resguardado o disposto no art. 27, § 6Q, da Ijei
Federal  nQ   13.019/2014,   convocara  a  Organizapao  da  Sociedade  Civil  vencedorEL  do

Certanc, atrav6s da Pagim Oficial in Internet e do Quadro de Avisos da Administrapao
Ptiblic& Municipal, para. a celebrapao da parcerial.

11.2. A SecreLal-igr podera se iiegar a proceder i homologapao do  Chanamcnto  Pri.biico
na hip6tese da identificapfro de quaisquer falhas, lapsos ou ilegalidades cometidas durante
a. realiza.gao do mesmo.

11.3.    Conforme    disposto   no    art.    27,    §    6Q,    da   Ijei    Federal   nQ    13.019/2014,    a

Adminstrapao  podera  nao  convocar  ar  Organizapao  dfl  Socieda,de  Civil  vencedor@  do
cerrame para a  ce]ehrac5o da ,mmeria, mesmo ororrendr) a  homologaf5o.

11.4.  0 Termo  de Colaborapio a. ser celebrado entre a. Organi7_apio  da Sociedade  Civil
vencedora. da selecho  e  ar Administrapho  Ptiblica Municipal,  cuja minuta encontraL-se no
ANEXO  V  deste  Edital,  exigiri o  a.tendimento  ao  disposto  mos  artigos  63  a. 68  da. I.ei
Federal nQ  13.019/2014, alterada pela I.ei I{`ederal nQ  13.204/15.

11.5. Em caso dc dcsist€ncia da Oi-ganizapie da Socicdadc Ci'v'il cm cclcbrar o Tcrmo dc
Colaborapao,  a qualquer tempo,  ap6s  a. entrega da. documentacie solicitada neste  edital
de  Chamamento  Ptiblico,  essa intencao  devera  ser  manifestada por  escrito,  atrav6s  de
oficio  devidamente  assimdo pe]o responsfive] pela  Organi7.acao desistenre,  explicando as

raz6es que conduziram a essa situapao.

iEffi'E#EHHmiil!=:=E===::::=: !1!11'1'1'
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12. DA qumBRACA0 DO TERMO DE C0IABORAGA0

12.1. Para celebrapao do Termo de  Colabora€ao 6 imprescindi'vel a observincia aos arts.

33 a 38 da ljei n.13.019/2014, bern como dos seguintes ilens:

12.i.1. Designacao pela Administrapao Ptiblica Municipal do gestor da parceria, servidor

que se responsabilizara pelo gerenciamento administrarivo, incluindo pra7_os, paganentos
e prorrogap6es, e pela fiscalizapao da execucao do objeto da parceria,

12.1.2.     Designapao     pela    Administrapao     Pi'iblica    Municipal     da     Comissao     de

Monitoranento  e  Avaliacao,  que  realizara  acompanhanento  tecnico  e  financeiro  dos
Pianos de Trabalh.o.

12.1.3. Parecer tecnico e juridico;

12.1.4.. Disponibi]idade orcarnentina. e fmanceira;

12.1.5. Cumprimento de todas as etapas deste Chamanento Pdblico; e

12.1.6.   Inexistencia  de  pend€ncias   documentals  ou  ajustes  referentes   a  proposta  de

parceria.

12.2.   Caso  o  parecer  t6cnico  ou  o  parecer  juridico  concluam  pela  possibilidade  de
celebrapao  da parceria  com  ressalvas,  deverao  ser  sanados  os  aspectos  ressalva.dos  ou,
mediante ate formal, justificar a preservacao desses aspectos ou a sua exclusao.

12.3.  A  Organizapho  da  Sociedade  Civil  selecionado  celebrara,  com  a  Adminstrapao
Ptiblica   Municipal,   resguardado   o   disposto   no   art.   27,   §   6Q,   da   Ijei   Federal   nQ

13.019/2014,  Termo  de  Colaborapao  que  dispora sobre  as  obrigap6es  e  os  prazos  para
conclusio dan a.tividades objeto deste edital.

12.4. A Organizacao da. Sociedade Civil selecionado tera o prazo minmo de 3  (tres)  dias
corl.idos, a coliLar. da data de colivoca¢ao, pal-a pl.ocedel-a assilialur-a do Tel.mo.

12.4.1.  A  assina,tura  do  Termo  es fa  condicionada  a  regularidade  fiscal,  previdenciiria.,
tributala, dc contribuig6cs e de ch'vida ativa da. Orgariizapho da Sociedade Civil.

12.4.2. A convoca€ie sera feita atrav6s  de publica¢ao na Patna Oficial na Internet e no

Quadro de Avisos da Adminisu`apao Ptlblicfl Municipal.

12.4.3.  Transcorrido  o  prazo  previsto  no  item   12.4  sem  que  o  Termo  tenha.  sido
assinado, a Admihistra¢ao Ptlblica Municipal podera convocar a pr6xima Organiza.cao da
Sociedade Civil, obedecida a ordem de classiflcacao.

12.5.  0 Termo de Colaboracao devera ser executado em esinta observincia as clausulas
avencadas  e  is  nomas  pertinentes,  inclusive  a  Lei  n.   13.019/2014  e  suas  alterap6es,

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

12.5.2. Utilizar, ainda que em carater de emergencia., os recursos para fmalidade diversa
da estabelecida. no instrumento;

12.5.3. Realizar despesas em data anterior i vigencia do instrumento;

12.5.4.   Efetuar  paganento   em   data  posterior   a  vigencia  do  instrumento,   salvo   se
expressarnente  autorizado  pela  Adlninistrapao  Ptiblica  Municipal  e  desde  que  o  fato

gerador da despesa tenha ocorrido durante fl vigencia do instrumento pactuado;

12.5.5.  Efetuar  pagamento  em  dinheiro  ou  atrav6s  de  cheque,  salvo  mos  primeiros  90
(noventa)  dias  da. celebrapao  da parceria e  em  situap6es  em  que fique  caracterizada, de
forma inquestionivel a impossibilidade da realizapao de transferencia eletr6nica.

12.6.   Permanecendo  a  necessidade   da  execucao   do   objeto   da  parceria  e  havendo
interesse  mrituo  da  Administrapao  Ptibhca  Municipal  e  da  Organizapfro  da  Sociedade
Civil, a vigencia do Termo de Cola-borapao decorrente deste Edital podera ser prorrogada

por  iguais   e   sucessivos  periodos,  na.  forma  prevista  no   art.   55   da,  Lei   Federal  nQ
13.019/2014.

12.7. Havendo a necessidade de se incluir, aumentar, reduzir e/ou excluir ap6es, servicos,

procedimentos  e  atividades  em  satide  do  SUS  ap6s  o  ini'cio  da vigencia  do  Termo  e
Colabo_ra€5.o,  c>  Pla_n_o  de Trabalho  +  PTA  d_a. pa_rceria pod.e_r£.  se.I revisto pa_ra  altera€a.o

de valores e metas, mediante termo a.ditivo ou aposti]amento, na forma prevista no art. 57
da Lei Federal nQ  13.019/2014. .

13. DA ImERACAO DOS RECuRSOS E DA PRESTACAO DE CoNTAS

13.I. 0 repasse dos recursos da Admiristl-apho Pdblica Municipal para a Organizapao da
Sociedade   Civil   sera  feito   com   total   observincia   ao   Cronograna  de   Desemboiso
Financeiro integrante do Piano de Trabalho - PTA.

13.2.  Na  hi|]6tese  da  Adminstra.cie  Ptiblica  Muincipal  repassar  os  recursos  de  uma

parcela. mensal  de forma. dividida e  essa. divisho provocar urn atl`aso na liberapao  desses
recursos,   considera-se   como   data  de  recebimento   da  parcela  pela  Organizapao   da
Sociedade Civil, o cia em que sua ultima parte for transferida. para a conta do Termo de
Colaborap5.o,   totalizando   assim   o   valor   previsto   no   Cronogrania   de   Desembolso
Financeiro, devendo a Administrap,ho Ptibhica Municipal, neste caso, prorrogar de ofi'cio al
vigencia da parceria pelo exato periodo do atraso verificado, conforme disp6e o Parigrafo
inco do art. 55 da Lei Federal nQ 13.019/2014.

13.3. 0 repasse dos recursos sera realizado em conta corrente espectfica de banco oficial,
seja  Banco  do  Brasil  ou  Calxa  Econ6mica  Federal,  e  que  tenha  a  Orgarizacao  da
Sociedade Civil como titular.
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13.3.1.  .A. abertura da conta corre^n.te  supracitfda  e  da respoLn.sabilidade  da Orgainzapao
da. Sociedade Civil.

13.3.2. Ap6s assinatura do Termo de Colaborapao, a Organizapao da Sociedade Civil tera
ate 15 (quinze) dias titeis para informar os dados bancinos ao Municipio.

13.3.3.  i vedado  o  pagamento  de  despesa.s  banfarias,  tais  como taxes  e  tinfas  diversas,
com recursos oriundos desse Chaniarnento Ptiblico.

13.4.  Os  rerllrsos  fimnreiroQ  da  parreria  Qer5o  repa.q`q.laos  pcla  Administrafao  Pi'iblit`a

Municipal em 12 parcelas mensais, iguais e consecutivas.

13.`5.As   parcela``   mensais   da   parcerifl   serdo   crcditadas   pcla  Adliniisuapao   Ptiblica
Municipal na conta informada pela Organizagao da Sociedade Civil, ate o decimo cia do
mss posterior a cada mss de execucao das atividades objeto deste Edital.

13.6.  Em  ate  15  (quinze)  dias  titeis  contados  a partir  do  recebimento  integral  de  cada

parcela  mensal  da  parceria,   EL  Organizapao   da  Sociedade   Civil  encaminharal  para  a
Administrapao  Phblica Municipal uma prestapao de contas parcial da mesma,  composta

pelos seguintes documentos :

I - Oficio de encaniinhaniento;

11  -   Relat6rio  de  Execu€ao  do   Objeto  -   Comparativo  das   Metas   Previstas   com  as
Aingidas (chexo I-A);

Ill   -   Relat6rio   de   Execucao   do   Objeto   -   Relapio   dos   Profissionais   Medicos   e
Paranedicos Utilizados (AIiexo I-8) ;

IV  n  Relat6rio  de  Execu€ao  do  Objeto  -  Demonstrativo  das  Atividndes  Rcalizadas  por
Unidade (AIlexo I-C) ;

V -  Rela,t6rio de Execucho Financeira - Demonstrativo da Receita e dal Despes& (chexo
II-A);

VI  -  Relat6rio de  Execu€ao  Financeira -  Relapao  de  Pagarnentos  Efetuados  (Anexo  11-
8);

VII -  C6pias dc>s E.xt_ratos BaLr^`.canios do Periodo de Refers.n.cia;

VIII - C6pias dos Comprovantes da Receitfl; e

IX - C6pias dos Comprovantes da. Despesa.

13.7.  A  Organizapao  da Sociedade  Civil  prestara contas  da. boa e  regular  aplicdg5,o  dos
recursos.  de  forma consolidada,  ap6s  o  termino  da parcerifl,,  em  cadfl ano  e/ou  a cada
doze   (12)   meses,  encaminhando  para.  a  Administrapao  Pdblica  Municipal,  no  prazo

previsto no art. 69 da I.ei Federal nQ  13.019/2014, os seguintes documentos:
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I - Oficio de encaminhamento;

11   -  Relat6rio  de  Execueao  do  Objeto   -  Comparativo  das  Metas  Previstas  com  as
Atinridas (Anexo I);

Ill - Relat6rio de Execucao do Objeto - Advidades Realizadas por Unidade (Anexo I-A);

IV - Relat6rio de Execucfro do Objeto - Unidades de Salde Udizndas para. o 0bjeto dr
Parceria. (Anexo I-8) ;

V - Relat6rio de Execucao Financeira. (Anexo 11);

VI - Rela.16rio de Exccu€ao Financcira - Rcpasscs da. Administrapa,o Priblica para. aL OSC

Durante a Vig€ncia da Parceria (Anexo 11 -A);

VII  -  Relat6rio de Execu€ao Financeira - Despesa Mensal com Profissionais de  Sa,dde
Durante a Vigencia da Parceria (Anexo 11 -8);

VIII   -   Relat6rio  de  Execu€ao  Final]ceira  -  Despesa  Mensal  com  Custos  Indirctos
Necessirios a Execu€ao do Objeto (Anexo 11 - C);

IX   -   Rela€ao  dos  Bens  Adquiridos,  Produzidos   ou   Constr-uidos  com  Recursos   da
Parceria (Anexo Ill) ;

X -Conciliapao Bancatia (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.cao;

XV - C6pia do Aditanento; e

XVI - Declaracao da Guarda dos Docunentos Oriinals.

13.8.  A Adinnistragfo  Ptiblica Municipal  entregara a  Organizagao  da Sociedade  Civil,

por  ocasiao  da  assinatura  do  Termo  de  Colaborapao,  urn  Manual  de  Presta€ao  de
Contas.

14. DAS OBRIGACOES

14.1.  A Organi2a€ao  da Sociedade  Civil se responsabilizara por qualquer direito  a.utoral

que   por   ventura   incidir   sobre   sua   I)roposta.   e   se   responsabili7ara   par   eventuais
reivindica.c6es sobre usos nao a.utorizados.
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14.2.  Em.  todo  ^Triate.rial  de  divulga?5.o,  be.TPL  colno  r.I.os  produtos  gerados  pela parceria,
deverao constar:

14.2.1. a indicacao do Termo de Cola.borapio celebrado; e

14.2.2. as logomarcas que serao disponibilizadas pela Administrapao Ptiblica Municipal.

14.3. A Organiza€ao da Sociedade Civil devera assegurar-se de que o espaco em que sera
desenvolvida   a   atividade   do   Plano   de   Trabalho   possui   condic6es   de   seguran€a   e
salubridade adequfldas a realizapao das ap6es de acordo com a iegislapao vigente.

I 5. DAS SANCoES ADMIN]Sr[RATIVAS

15.1. A Organizapao da Sociedade  Civil que,  convocada para a assinatura do Termo de
Colabora€ao,  deixar  de  faze-lo  no  prazo  de  03  (tres)  dias  corridos,  ar contar  da data da
convoca.cao, decaira do direito al referida pactuapao.

15.2. Carantida, a defesa pr6via, a inexecucao total ou parcial do Termo de Colaborap,ao,
assim   como   a  execucao  irregular,   sujeitara  a  Organizacao   da  Sociedade   Civil,   sem

preju'zo da revogapao da unilateral do ajuste, ds seguintes penalidades:

I - Adverfencia;

11 - Multa;

Ill  -  Suspensao  temporiria  do  direito  de  licitar,  celebrar  parceria  e  comatar  com  a
Administl`acao  Ptiblic& Municipal por periodo nao supelior a. 2  (dois)  a]ios ou enquanto

perdurarem  os  motivos  determinantes  da punicao  ou,  ainda,  ate  que  seja promovida A
reabilitapao;

IV  -  Deciarapao   de  iridoneidade  para  iicitar,   ceiebrar  parceria  e   contratar  com  a
Administracio  Piiblica.  Municipal  enquanto  perdurarem  os  motivos  determinantes  da

puni€ao  ou  ate  que  seja  promovida  a  reabilitapao  perante  a  pr6pria  autoridade  que
aplicou fl penalidade.

15.2.1. A advert€ncia podera ser aphcada quando ocorrer:

I - Dcscumprimento  das  obrigap6es  quc nio  acarrctem prejuizos  para a Administra.€ao
Priblica Municipal;

11  -  Execue5.o  insarisfat6ria  ou  pequenos  transtomos  a.o  desenvolvinento  da  atividade
desde  que  sua  gravidade  nfro  recomende  a  aplicapfro  da  suspensho  temporina  ou
declarapfro de inidoneidade.

15.2.2.  A Administrapho  Pdblica Municipal poderi aplicar i Organizapho  da Sociedade
Civil multa de:

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

quando a Organiza¢ao da Sociedade Civil nao executar a totalidade do servico;

Ill - 1%
servi€os;

(umPorcento)dovalordaparceriaeelebrada,pordiadeatrasonaexecugaodos

IV -10% (dez por cento)  do valor total do conhato, na hip6tese de nao cumprimento de

qualquer outra clausula ou condi¢ao do contrato.

15.2.3. A suspensao tcmpordria do dileilo  de licitar,  celebrar parceria e  contratar com a
Administrapao Ptiblica Municipal, sera aplicada quando ocolTer:

I -Apresentapao de documemos falsos ou falsificados;

11 - Reincidencia de execucao insatisfat6ria do ajuste;

Ill - Reincidencia na aplicapao das penalidades de advertencia ou multa;

IV -Irregrilindades que ensejam a rescisao unilateral do Termo de Colaborapao;

V  -  Condenacao  definitiva  por  praticar  fraude  fiscal  no  recolhimento  de  quaisquer
tributes;

VI - Pratica de atos ih'citos visando prejudicar o Termo de Colaborapao; e

VII  -  Pratica de  atos  ih'citos  que  demonstrem  .n.ao  possulr  a  OrgaLnjzapao  da .Sociedade

Civil idoneidade para contratar com a Administracao Ptiblica Municipal.

15.2.4.  A  declara€ho  de  inidoneidade  podera ser proposta quando  constatada a rna-fe,
a¢ao maliciosfr e premeditada dfr Organizapao da Sociedade Civil, evidenciadfl de atuapao

com interesses escusos ou reincidencia de faltas que acarretem prejuizo a Admiristra€ao

Ptiblica Municipal ou aplicap6es sucessivas de outras penalidades.

15.3,  Caso julgadas devidas as multas, ap6s garantido a Organizaefro da Sociedade Civil o
direito de defesa, os valores correspondentes serao abatidos ao valor mensal ajustado.

15.3.1. As multas sao independentes e a. aplicacao de uma nao exclui a das outras, sendo

possivel  a  aplica¢ao  de  multas  cumulativamente  is  demals  penalidades  previstas  mos
incisos I,Ill e IV do subi[em 15.2 desie Ediul.

16. DO FORO

16.1. i competente o foro de jurisdi€ho do Municipio de Jaqueira, para dirimir qualsquer

questoes, dtividas ou demandas referentes a execucao do objeto deste processo seletivo e
adjudicapao dele decorrente.

17.  DAS DISPOSICOES FINAIS
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17.1.  +a. -O,rganizapao  da  Socicdadc  Civil  cabcrd  inteira  resporisabilidade  por  todos  os
encargos  e despesas com salirios de empregados e/ou prestadores  de servicos utilizados
ria parccria, iricluirido 'v'crbas rcifi'ulncrat6rias c indcriizat6rias, acidcntcs quc PossarrL vir a
ser  vitimas  quando  em  servico  e  por  tudo  assegura.do  nas  leis  socials  e  trabalhistas,
ficando responsavel, outrossim, por qualsquer danos ou prejuizos causndos a terceiros ou
aLo Patrim6nio Municipal por sous empregndos e/ou prestadores de servi€os.

17.2. Na contagem dos prazos, 6 exclun'do o cia de inicio e inclun'do o do vencimento.  Os

prazos  somente  se  iniciam  e vencem  em  dias  de  expcdiente normal na Administra.cao
Pri.b-iicaMunicipal.

17.3. integran o presenLe Edital lodas as iiistrut;6es, observap6cs c rcstri€6cs contidas mos
seus ANEXOS:

ANEXO I -Metas a Serem Atingidas.

A.NEXO 11 - Profissio^n.ais de Sal±de a Serem. Utulizados.

ANEXO Ill - Unidades de Satde Disponibilizadas pelo Municipio.

ANEXO IV - Modelo do Plano de Trabalho.

ANEXO V - Minuta do Termo de Colaborapao.

17.4.  Demais  criterios  e  condi¢6es  para  celebrapao  das  parcerias  objeto  deste  Edital,
constan na Ijei Federal nQ  13.019/2014,  alterada pela Irei  Federal nQ  13.204/15,  sendo

que  todos  os  atos  deste  Chanamento  Ptlblico  serao  publicados  na  Paalm  Oficial  do
Munictpio na intemete no Qua.dro de Avisos da Admihistrapao Pdblica Municipal.

17.5.  Os  casos  nio  previstos  neste  Edital  serho  resolvidos  pela  Comissfro  Especial  de
Chalmarnento Pribfico.

Jaqueira (PE),11  de agosto de 2021.

_rag_ap_I-iB®-orT*e5ri:;=¥:QLe#----------------
Prcsidcntc da Comissie Espccial dc Chamarncnto Ptiblico

Vicente Azevedo
Membro 1  da Comissao Especi

i¥lt:icL.=l.iNL-i,i:i¥+ingyyviiue

de Chamamento Pdblico

© .dr wh 4
Iindinalva. Francisca BezeITa de Melo

Membro 2 da Comissio Especial de Chaniamento Ptibhco
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ANExO I -MET-As A SEREM ATINGn)As
slGTAV PROCEDIMFNIOS MRTAS

01.01.02 Satde Bucal 1440
01.01.04 Almentacao e Nutricao 3000
02.04.03 Exames Radiol6alcos do T6rax e Mediastino 240
02.04.06 Exaiiies Radiol6gicos da. CiiiLui`a. Pelvica. e dos Membl`os

Inferiores
02.05.02 Ultra-Sonografias dos Demais Sistemas 600
02.14.01 Diagn6sticos por Teste Rapido 1200

03.01.01 Consultas Medicas/Outros Profissionals de Nivel Superior 1 1040

03.01.03 A[endimento Pre - Hospitalar de Urgencia 360
03.01.04 Outros Atendimentos Realizados por Profissionals de Ni'velSuperior 480

03.01.Ob~ 48Atencho lJomiciliar
03.01.06 Consultas/Atendimentos ds Urgencias em Geral 14400

03.01.10 Atendimentos de Enfermagem em Geral 37440
03.02.05 Atendimento Fisioterapeutico nas Alterap6es Motoras 1440

03.07.01 Dentistica 2880
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ANFXO 11 -PROFISSIONAIS A SEREM UrlTlmADOS
cBo CATEGORIA PRO FISSIONAL QThE

22`512`5                , M6dlcos Ate,nc5o  Bfisica                                                                                     , I                                                                                          I

225125 Medicos Especialistas 2
99.519,.5 M6r]irnq  Planrnn;`t.a` '4I --`,--`~             I -.------_-_----_v--
223293 Odont6logos 3

I 223505 i Erferrneiros !82- Demals Profissionals de Nfvel Supe]`ior 8

Demais Profissionais de Nivel M6dio 25
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ANExO Ill - uNII>ADEs DE sAtlDE DrspoNIBIIIZADAs PELO MUNlcfplo
CINES NOME DA UNIDADE DE SAUDE / ENDERE€O

2712296
POSTO DE PSF FREI CANECA / RUA DA ESTACAO, S/N -BAIRRO:
FREI CANECA -CF.P: 55.409-000

3152472
PSF IV IAGE NOVA - ENGENHO IAGE NOVA, S/N - ZONA
RURAL CEP: 55.409-000

6137008
rsF iJORIN HA Koijt{iuu LS / Av LN iiJA DORiN HA ROLJKiu u LS,
S/N -BAIRR: CENTRO -CEP: 55.409-000

7288263

HOSPITAL MUNICIPAL DE JAQUEIRA MARIA HELENA SILVA
DE ANDRADE / RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO: ALTO DA BOA
VISTA -CEP: 55.409-000

7 7 9:I C;fl 4
SAMU DEJAQUEIRA / RUA VEREADOR LUIZ NOVACOSQUE,
S/N, CENTRO - CEP: 55.409-000
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ANKO IV - MODEI.O DO P1[ANO DE TRABAIHO

1. DADOS CADASTRAIS
1.1  -Organizapao da Sociednde Civil (OSC) Proponente

1.2 - Quadro Dirigente da OSC Proponente

2. IDENTIFICACAO DO OBJETO
2.1  -Objetivo Geral

2.2 -  Objetivos Especfficos

3. METAS A SEREM ATINGIDAS

4.    ETAPAs    DA    EXEcucAO    DAs    ATIVIDADrs    E    AFERIGAo    Do
CT_TMPRIMENTO DAS ME,T_AS

5. RECEITAS E DESPESAS PREVISTAS

5.1  -RECEITAS
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5.2 - DESPESAS

6. CRONOGRAMA DE DESEMBOI.SO

7. PREVISAO DE INicIO E FIM DA EXECUCAO

Representante Legal da OSC
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ANFXO V - MINUTA DO TERMO DE COIABORACAO

TERMO    DE    COLABORACAO    QUE
ENTRE  SI  CELEBRAM  0  MUNIcipIO
DE JAQUEIRA, POR INTERMEDIO DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SATjDE
/  FUNDO  MUNICIPAL DE  SAUDE,  E,
DE OUTRO IADO, A ORGANIZACAO
DA                 SO CIEDAD E                 CIVIL

NO   AMBITO   DA
CHAMADA PUBLICA NQ001/2021.

0  MUNIcirl0 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 Izabel de Melo, nQ 24, Centro, Munici'pio de |aqueira-
PE,   inscrito   no   CNPJ   sob   o   nQ   09.471.844/0001-95,   neste   ato   representado   pela
Secretina Municipal  de  Satide  e  Gestora do  Fundo  Municipal  de  Salde,  a Exma.  Sra.
THAis   CIBELLE  PELLEGRINO   DE  MACEDO   OLIVEIRA,  brasileira,   casada,
portadora da c6dula de  identidade  RG nQ  5.166.644-SDS/PE,  inscrita no  CPF sob  o nQ
987.205.114-34,   residence   e   domiciliada  no   Engenho   ljaranjeira,   s/n,   Zona   Rural,
Municipio de Jaqueira-PE, doravante denominada ADMINISTRACAO PUBLICA, e a
ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVI

com  sede   a
inscrita no

CNPJ sob  nQ
dora`v'ainte   deriomirLada   OP`C-ANIZACLaLO    DA   SOCIEDADE   CIVIL,   legalmente

resolvem celebrar o presence
teino   de   colabora€ao,   regendo-se  pela  Lei   nQ   13.019,   de   31/07/2014   e   alterap6es

posteriores,   pelas   leis   que  norteiam   e  regem   a  administrapao  ptiblica,   pela  Lei   de
Diretrizes   Orcarnentirias,   pela.  Lei   Orcamentirifl  Anual   e   mediante   as   clausulas   e
condic6es seguintes :

ClzAUSUIA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1  -0  presente  Termo  de  Colaborapao  ten  por  objeto  a execu€ao  de  ativida,des  em
saride do SUS, confome detalhado no ANEXO I do Plano de Trabalho, em regime de
mtifua cooperapao, para consecucao de finalidades de interesse ptiblico.

I.2   -   Nao   poderao   ser   destinrdos   recursos   para  atender   a  despesas   vedadas   pela
r€specii`vJa Lei de Diretrizes Oi`Siilli€iirfu-ias.

1.3 -i vedada a execu¢ao  de  a.tividades  que tenhan por objeto,  envolvan ou incluam,
direta ou indiretanente:

I - delega¢ao das fun€6es  de regula¢ao,  de fiscalizacao,  do exerci'cio do poder de poh'cia
ou de outras atividades exclusivas do Estado; e

representada pelo(a)  Sr.Q(a)
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11 - prestapao de servicos ou de atividades cujo destinatdrio seja o aparelho admiinstrativo
do Estado.

CI.AUSUIA SEGUNI)A - DAS OBRIGACOES

2.1  -Sao obrigap6es dos Partl'cipes:

I - DA ADMINISTRACAO PUBLICA:

a) fomecer manuais especificos de prestapao de contas ds organizap6es da sociedade civil
por ocasiho da celebrapa.o das parcerias, informando previamente e publicando em meios
oficials de comunicapao ds referidas organizap6es eventuais alterac6es no seu contetldo;

b)  emitir  relat6rio  tecnico  de  monitoranento  e  avaliapao  dal parceria  e  o  submeter  i
comissao      de     momtoramento     e      avaliapao      desigriada,      que      o     homologara,
independentemente  dar obrigatoriedade  de  apresenta€ao  da prestaeao  de  contas  devidfl
pela ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL;

c)  realizar, nas parcerias  com vigencia superior a urn ano, pesquisfl de satisfapao  com os
beneficiinos do Plano de Trabalho e utilizar os resultados como subsidio na avaliapao da
parceria   celebrada   e   do   cumprimento   dos    objetivos   pactuados,   ben   como   na
reorientacao e no ajuste das metas e atividades definidas;

d)   lib€rar   os   recursos   per   .meio   de   turansferencia   eletu'`6.r}ica   e   e.T.   obedieLt`.cia   ao
cronograma de desembolso, que guardara consonincia com as metas, fases ou etapas de
execu€ao do objeto do termo de colaboracho ou termo de fomento;

e) promover o monitoramento e EL avalia€ie do cumprimento do objeto da. parceria;

f) na hip6tese de o gestor da. parceria. deixar de ser agente ptiblico ou ser lotado em outro
6rgao  ou  entida,de,  o  administrador  p'tblico  deverf  desigrLair  Lnovo  gestor,  assumindo,
enquanto   isso   nfro    ocorrer,    todas    as    obrigap6es    do   gestor,    com   as   respectivas
responsabihdades;

g) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberapho de recursos;

h)  manter,  em  seu  sitio  oficial  na  internet,  a  rela€ao  das  parcerias  celebradas  e  dos
.r€spectivcs plainos dc +urabalho, ate cer]Lto e oitcnta dias ap6s o respectivo eLnccrrarmento;

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

j)  instaurar  tomada  de  contas   antes   do  termino  da  parceria,   ante  a  constatapao  de
evidencias de irregularidades na. execucao do objeto da. parcel`ia.

11 - DA ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL:

a) manter escrituracao confabil regular;
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b) prestar contas dos recursos recebidos por meio deste Termo de Colabora¢ao;

c)  divulgar na internet e em locals visiveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em
que exerca suas  a¢6es todas as parcerias  celebradas  com o poder ptiblico,  contendo, no
ml'nimo, as informa€6es requeridas no paragrafo tinico do art.11  da Lei nQ  13.019/2014;

d)  manter e movimentar os recursos na conta bancina especffica,  observado  o  disposto
no art. 51  da Lei Federal n913.019/2014;

e)  dar livre  acesso dos servidores  dos  6rgaos  ou das  entidades ptlblicas repassadoras  dos
recursos,  do  controlc interno  e  do Tribunal  de  Conlas  corresponden[es  aos  processos,
aos    documentos,    as    informac6es    referentes    aos    instrumentos    de    transferencias
regulamentados  pela  Lei  nQ   13.019,  de  2014,  bern  como  aos  locals  de  execugao  do
objeto;

f) responder exclusivamente pelo gerenciamento adrninistrativo e financeiro dos recursos
recebidos,  inclusive  no  que  diz  respeito  as  despesas  de  custeio,  de  investimento  e  de
pessoal;

®  responder exclusivarnente pelo pagamento  dos  encargos  trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comercials relacionados a execucao do objeto previsto no termo de colaborapao,
nao   implicando   responsabilidade   solidirid   ou   subsidiina   da   ADMINISTRACAO
Pt'JBLICA a inadimplencia da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL em relacao
ao  referido  pagamento,  os  Gnus  incidentes  sobre  o  objeto  da  parceria  ou  os  danos
decorrentes de restri€ao al sua execueio; e

h)  disponibihizar ao  cidadao,  na. sua padrna na internet ou,  na falta desta,  em  sua sede,
consulta.  ds  prestap6es  de  contas  parcials,  anuais  e  finals  e  ao  extrato  deste  Termo  de
Colaborapao, contendo, pelo menos, o objeto, a finalida.de e o detalhamento da aplicapao
dos reciirsos.

CljAUSUIA TERCEIRA - DOS RECURSOS FINANCEIROS

3.1  -A ADMINISTRACAO  P['JBLICA transferiri, para execu€io  do presente Termo
de           Colaborapao,           recursos           no           valor           de           RS

),   em    12   (doze)   parcelas   mensais   iguals   de   RS
/\ ca.de.   I.I_TrT_a.j   c`or_re_n_do   a.   d.espesa.   a.   co~n_ta.   da.s

seguintes dotap6es orcarnentinas :

xx.xxx.xxxx / x,x.xx.xx.xxxx
xx.xxx.xxxx / x.x.xx.xx,xxxx

CljAUSUIA QUARTA -DA TRANSFERENCIA E APLICACAO DOS RECURSOS

4.1    =    A    ADMINISTRAC)AO    PTJBTLroA    +uransferir<<L    os    rec.drsos    eLTL    favor    da
ORGANIZACAO  DA SOCIEDADE CIVIL,  conforme  o  cronograrna dc dcsembolso
contido  no  Plano  de Trabalho,  mediante  transferenci& eletr6nica sujeita al identificapao
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do  beneficiario  final  e  a  obrigatoriedade  de  dep6sito  em  sua  conta bancdria  especifica
vinculadfl a este instrumento.

4.2 - i obrigat6ria a aplicapao dos recursos deste Tcrmo de  Colaborapa.o,  enquanto nao
utilizados, em cademeta de poupanca de instituicao fmanceira oficial, se a previsao do seu
uso for igual ou superior a urn mss; ou em fundo de aplicapao financeira de curto prazo,
ou opera€ao de mercado aberto lastreada em trfulo da ch'vida ptiblica federal, quando sua
utilizapao estiver prevista para prazos menores.

4.3  -  Os  rendimentos  das  aplicap6es  financeiras  serao,.  obrigatoriamente,`  aplicados  no
objeto  do  Termo   de   Colaboracao   ou   da  transferencia,   estando  sujeitos   ds  mesmas
condi¢6es de prestapao de contas exichdos para os recursos transferidos.

4.4  -  As  parc`elas  dos  rec.ursos  transferidos  no  ambito  da parceria nao  scrao  libcra.das  c
ficarao retidas mos seguintes casos:

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

11    -    quando    consfatado    dcsvio    dc   fmalidadc    na   aplicapao    dos    I-ecul-sos    ou    o
inadimplemento   da   ORGANIZACAO   DA   SOCIEDADE   CIVIL   em   rela€ao   a
obrigap6es estabe]ecidas no termo de colaborapao;

Ill-  quando  a  ORGANIZACAO   DA  SOCIEDADE  CIVIL  deixar  de  adotar  sem
justLficalva   sufici€LTiLte   as   ^TLedidas    saneadoras    apontadas   pela   ADMINISTRAC)^aLO
PTJBLICA ou pelos 6rgaos de controle intemo ou externo.

4.5  -  Por  ocasiao  da  conclus5.o,  demincid,  rescisao  ou  extincao  da  parcerifl,  os  saldos
fmanceiros  remanescentes,  inclusive  os  provenientes  das  receitas  obtidas  das  aplicap6es
fmanceiras  realizadas,  sera.o  devolvidos   a  ADMINISTRACAO   PUBLICA  no  prazo
improrrogavel de  30 (trinta)  dias, sob pena de imediata instaura€ie de tomnda de contas
especial      do      responsivel,      providenciada      pela      autoridade      competente      da
ADMINISTRACAO PLTBLICA.

CI.AUSUIA QUINTA - DA EXECUCAO DAS DESPESAS

5.1  -0 presente Termo de Colaborapao devera ser executado fielmente pelos partl'cipes,
de  acordo com  as  clausulas pacmadas  e  as normas  de regencia, respondendo cada uma
pelas consequencias de sua inexecucao total ou parcial.

5.2  -  Ficfl  expressamente  vedada  a  uuliza€ao  dos  recursos  trarisferidos,  sob  pena  de
nulidade do ato e responsabilida.de do agents ou representante da ORGANIZACAO DA
SOCIEDADE CIVIL para:

I - realizapao de despesas a ti'tulo de taxa de administracao, de gerencia ou similar;

11   -   finalidade   diversa  da  esrrfebelecida  neste   iLtlLstrulmento,   alLr`Lda  que   e,TL1   carrater   de
emergencia;
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Ill - realizapie de despesas e+Tp[ data anterior ou posterior a sua vigericia;

IV   -   realizacao   de   desDesas   com   taxas   bancarias,   com   multas,  juros   ou   corregao
monetfiria, in.elusive, refe;enreq a pagrmentos oil recolhimentos forl dos prazos;

V - realizacao de despesas com publicidade, salvo as de carater educativo, informativo ou
de   orienta€ao   social,   das   quais   nao   constem   nomes,   simbolos   ou   imagens   que
cara.cterizem promo€ao pessoal de autoridades ou servidores pdblicos;

VI -repasses como contribuic6es, auxhios ou subven€6es is instituic6es privadas com fins
l'dcrativos; e

VII - pagar, a qualquer titulo, servidor ou empregado phblico com recursos vinculados a
parceria,    salvo   nas   hip6teses   previstas   em   lei   especifica   e   na   lei   de   diretrizes
orcanentrfuas.

CI.AUSUIA SFXTA - DA VIGENCIA

6.1  -  0  presente  Termo  de  Colaborapao  vigera  por  urn  (1)  ano,  contado  a partir  do
primeiro dia seguinte ao da publicapao de seu extrato na imprensa oficial do Municipio e
na  pagiva  oficial  do  Municipio  na  internet,  conforme  previsto  no  anexo  Plano  de
Trabalho para a consecucao de seu objeto.

6.2    -    Sempre    que    necessirio,    mediante    proposta    da    ORGANIZACAO    DA
SOCIEDAI)E CIVIL,  devidarne.tlLte justiflcada e formulada, Ilo II}i.n+imo,  30  (+urinta)  dies
antes    do   seu   termino,   e   ap6s    o   cumprimento   das    demais   exig€ncias   legais   e
regrulamentares,  serao  admitidas prorrogap6es  do prazo  de vigencia do presence Termo
de Colaborapao.

6.3  -  Caso  haja  atraso  na  liberacao  dos  recursos  fmanceiros,  a  ADMINISTRACAO
PUBLICA  promovera  a  prorrogacao  do  prazo  de  vig€ncia  do  presente  Temo  de
Colaborapio, independenteme,nLte de propos+un da OP`C-ANIZAcifiLO DA SOCIEDADE
CIVIL,1imitado o prazo de prorrogapfro ao exato periodo do atraso verificado.

6.4   -   Havendo  necessidade   e/ou   interesse   da  ADMINISTRACAO   PtJBLICA  na
continuidade  da parceria.,  esta podera propor  a  ORGANIZACAO  DA SOCIEDADE
CIVIL, mediante expediente devidamente justificado e formulado, no minimo, 30 (trinta)
dias antes do seu termino, a prorrogapao da vig€ncia do Termo de Colaboracao.

6.5   -  Toda  e  qualquei-  pi-orrcjga¢acj,  iric-iusi-v-e  a  I-efei-ida  flo  iterii  aritei-ioi-,   de-v-ei-a  sei-
formalizada  por  temo  aditivo,  a  ser  celebrado  pelos  participes  antes  do  termino  da
vigencia do Termo de Colaborapio ou da iiltima dila€io de prazo, sendo expressamente
vedada a celebrapao  de termo  aditivo  com  atribuicie  de vigencia. ou efeitos  fmanceiros
retroativos.

CljAUSUIA SETIMA - DO MONITORAMENTO, DO ACOMPANHAMENTO E
DA FISCALIZACAO
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7.1  -0 re!at6rio t€c.r.iico a que se refere o art. 59 da Lei ^nnQ  13.019/201^.., sem prejuizo de
outros elementos, devera conter:

I - descri€ao sumina das atividades e metas estabelecidas;

11  -  andise  das   atividades  realizadas,   do  cumprimento  das  metas  e  do  impacto  do
beneficio  social  obtido  em  razao  da  execu€ao  do  objeto  ate  o  pen'odo,  com  base  mos
indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho;

Ill - valores efetivamente transferidos pela administra€ao ptiblica;

IV    -    analise    dos    documentos    comprobat6rios    das    despesas    apresentados    pela
ORGANIZACAO  DA  SOCIEDADE  CIVIL na prcsta€ao  dc  coiilas,  quando  nao  for
_________   1                   , _I ---_-_ _    -^`^,\,   L\,\

o  alcance  das  metas  e  resultados  e;tabele-cidos  no  respectivo  termo  de

V - analise de eventuals auditorias realizadas pelos controles intemo e extemo, no inbito
da fiscaliza?ao preve^t`Ltiva, bem4 co.mo de suds co,nLclus6es e das Jmedidas que toLmarar^ 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   atendimento   de   servicos   essenciais   a   populapao,   por   ato   pr6prio   e
independentemente  de autoriza€ao judicial,  a frm  de realizar ou manter a execucao das
metas ou atividades pacfundas :

I -ret.oman os bens ptiblicos em poder da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou tr'tulo que concedeu direitos de uso de
tats bens;

11 - assumir a responsabilidade pela execucao do restante do objeto previsto no Plano de
Trabalho,  no  caso  de  paralisa€io,  de  modo  a  evitar  sua descontinuidade,  devendo  ser
coLr`Lsiderado  na  presfasao  de  co,n.I.+us  o  que  foi  executndo  pela  ORGAIT\`TIZAci&|O  DA
SOCIEDADE   CIVIL   ate   o   momento   em   que   A   admiristrapao   assumiu   essas
responsabilidades.

cLeusuIA OITAVA - DA PRESTACAO DE cONTAs

8.I  -A prestapao de contas fmal apresentadar pela ORGANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL e,TLI ate 90 (noveLnLta dies)  a partLr do t5rmino da vigetn,cia da parceria ou no final de
cada  exercicio,  se  a  durapao  da  parcerifl  exceder  urn  ano,  contendo  elementos  que
Permitan  ao  gestor  da parceria avaliar  o  andamento  ou  concluir  que  o  seu  objeto  foi
executado conforme pa.ctuado,  com a descricao pormenoriza.da das  atividades realizadas
e a comprovapao do alcance das metas e dos resultados esperados, ate o periodo de que
trata a prestacao de contas, sera composta das segrintes informa€6es e documentos:

I - Oficio de eLnLcaminhamento;
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11  -  Relat6rio  de  Execucao  do  Objeto   -   Comparativo  das  Metas  Previstas  com  as
Atinaldas (Anexo I);

Ill -Relat6rio de Execu¢io do Objeto -Atividades Realizndas por Unidade (Anexo I-A);

IV - Relat6rio de Execucao do Objeto - Unidades de Saride Utilizadas para o Objeto da
Parceria. (Anexo I-8);

V -Relat6rio de Execuefro Financeira (Anexo 11);

VI -Relat6rio de  Execu€ao Financeira -  Repasses  da Administrapao Pilblica. para. OSC
durante a Vigencia da. Parceria, (Anexo 11 -A);

VII  - Relat6rio de Execuefro  Financeira - Despesa Mensal com Profissionais  de  Sadde
Durante a Vig€ncia da Parceria (Anexo 11 - 8);

VIII  -  Relat6rio  de  Execueao  Financeira  -   Despesa  Mensal  com   Custos  Indretos
Necessirios a Execu¢ao do Objeto (Anexo 11 -C);

IX  -  Rela€ao   dos   Bens  Adquiridos,   Produzidos   ou   Construidos   com  Recursos   da
Parceria. (Iinexo Ill) ;

X - Conciliapfro Banciria. (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 - C6pia dos Aditanentos;

XVI - Declara€ao da Guarda dos Docunentos Orialnals.

§   1.Q   Serfo  alosados  valores   relacionados   a  metas   e  resultados   descumpridos   sem
jusdficativasuficiente.

§ 2Q A ORPAVIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL prestara contas parcialmente, ate o
d6cimo  quinto  dia  titil  posterior  a  data  do  recebimento  dos  recursos  relativos  a  ca.da
parcela  mensal  prevista  no   cronograma  de   desembolso  discrininado  no  Plano   de
Trabatho,  demonstrando  a boa e  regular  aplicagao  dos  recursos  no respectlvo  mss  de
referencia,    encaminhando    para    a   ADMINISTRACAO    PUBLICA    as    seguintes
informap6es e documentos:

I - Oficio de encaminhaniento;
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11  -   Re!.a.t6rio   de   Execucao   do   C)bjcto   -   Comparalj`."v`   .Jas   Met.as   Previstas   com  as
Atingidas  (Anexo I-A);

Ill   -   Relat6rio   de   Execugao   do   Objeto   -   Relaga.o   dos   Profissionals   Medicos   e
Paramedicos Utilizados  (iinexo 118);

IV -  Rclat6rio  de  Execucao  do  Objeto  -  Demonstrativo  das  Atividades  Realizadas  por
Unidade (Anexo I-C);

V - Relat6rio de Execu€ao Financeira -  Demonstrativo da Receita e da Despesa (AIiexo
II-A);

VI -RelaL6rio de Execucao Financeira -Relacao de Paganentos Efetua.dos  (Amexo 11-8);

VII - C6pias dos Extratos Bancdrios do Perfodo de Referencia;

VIII - C6pias dos Comprovantes da Receita; e

IX - C6pias dos Comprovantes da. Despesa.

8.2  -  A  prestagao  de   contas  relativa  a  execucao   do  termo   de   colaborapao  dar-se-a
mediante  a  analise  dos  documentos  previstos  no  Piano  de  Trabalho,  bern  como  dos
seguintes relat6rios :

I    -    relat6rio    de    execucao    do    objeto,    elaborado    pela    ORGANIZACAO    DA
SOCIEI)AI)E   CIVIL,   coLn.tendo   as   atividades   o'd   projetos   deseLn,volvidos   part`a   o
cumprimento   do   objeto   e   o   comparativo   de   metas   propostas   com   os   resultados
alcan¢a.dos; e

11 - relat6rio de execu€ao financeira do temo de colaborapao ou do termo de fomento,
com  a descri€ao  das  despesas  e receitas  efetivanente reahizadas  e sua vinculacao  com a
execucao do objeto, na hip6tese de descumprimento de metas e resultados estabelecidos
no Piano de Tra.balho.

8.3  - A ADMINISTRACAO  PUBLICA considerari ainda em  sua analise  os  seguintes
relaLt6rios elaborados internarnente, quando houver:

I - relat6rio da visita fecrica in loco realizada durante a execucao da parceria; e

11  -  relat6rio  tecnico  de  moLiritorarneLnLto   e  avaliapio,  hoLm0108ado  pela  colinssao  de
monitoramento e avaliapao designada, sobre a. conforlnidade do cumprimento do objeto
e os resulLados alcancados durarile a, execucao do lermo de cola.borapao.

8.4 - Os pareceres t6cnicos do gestor acerca da prestapie de contas, de que trata o art. 67
da  Lei  nQ  13.019/2014,  deverie  conter  analise  de  eficacia  e  de  efetividade  das  a€6es
quanto:

I -os resultados ji alcanGa.dos e seus beneficios;
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11 - os inpactos ecori6micos ou sociais;

Ill - o grau de satisfaca,o do ptiblico-alvo; e

IV - EL possibilida.de de sustentabilidade das ap6es ap6s a conclusao do objeto pactuado.

8.5  - A marrifestacao  conclusiva sobre  a prestacao  de  contas  pela AI)MINISTRACAO
PUBLICA  observara  os  prazos  previstos  na  Lei  nQ   13.019/2014,  devendo  concluir,
alternativanente, pela:

I - aprovapao da prestacao de contas;

11 - aprovapao da prestapao de contas com ressalvas; ou

Ill - rejei¢ie da prcstacao  dc  contas  e dctcrminapao de imcdiata instaurapa.o de lolna.daL
de contas especial.

8.6 - CoLnsfrfu+rfuda irLregularidade  ou omissio jnL.La PLrest£€io  de  Contas,  Sera COLnLcedido Prazo

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

§  1Q  0 prazo referido no  capz7f 6 limitado a 45  (quarenta e cinco)  dias por notificapao,
proITogivel, no malcimo, por igual pen'odo, dentro do prazo que a ADMINISTRACAO
PTJBLICA possui para analisar e decidir sobre a prestapie de contas e comprovacao de
resultrfudos.

§  29  Transcorrido  o  prazo  para  saneamento  da  iITegularidade  ou  da  omissao,  nit
havendo    o    saneamento,    a   autoridade    adminstrativa.   competente,    sob   pena   de
responsabihdade   solidinEL,   deve   adotar   as   providencias   para   apurapho   dos   fatos,
identificacao  dos responsiveis,  quantificacao do  dano e  obtencie do ressarcimento, mos
termos da. Iechslapao vigente.

8.7   -   A   ADMINISTRACAO   PUBLICA   apreciara   a   prestapao   final   de   contas
apresentada, no prazo de ate cento e cinquenta dias, contado da data de seu recebimento
ou do cumprimento de diligencia por ela determina.da, DroITogavel .iustificadanlente nor
igual periodo.

Paragrafo dnico,  0 transcurso do prazo definido mos termos do capzJf sem que as contas
teLnLharn sido apreciadas:

I  -  nfro  sigrlifica impossibilidade  de  apreciacho  em  data posterior  ou  veda¢in  a  que  se
adotem  medidas  saneadoras,  punitivas  ou  destinadas  a. ressarcir  danos  que  possan  ter
sido causados aros cofres ptiblicos; e

11 -nos casos em que nfro for constatado dolo da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE
CIVIL ou de seus prepostos, serrL prejur'zo da atualizapio moLnte+rna, iLmpede a incidencia
de juros  de  mora sobre  d6bitos  eventualmente  apurados,  no  periodo  entre  o  fmal  do
prazo   referido   neste   paragrafo   e   a   data   em   que   foi   ultimada   a   apreciapao   pela
ADMINISTRACAO PUBLICA.
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8.8 -As prestac6es de contas serao avaliadas:

I  -  regulares,  quando  expressarem,   de  forim  clara  e  objetiva,   o  cunprimento  dos
objetivos e metas estabelecidos no Piano de Trabalho;

11 - regulares  com ressalva,  quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra falta
de natureza formal que nao resulte em dano ao erino;

Ill -irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes circunstincias :

a) omissho no clever de prestar contas;

b)   descumprimento   injustificado   dos   objetivos   e   metas   estabelecidos   no   Plano   de
Trabalho;

c) dano ao erino decorrente de ato de gesfro ilegitino o`i antiecon6mico; e

d) desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores ptiblicos.

8.9 - 0 administrador pilblico responde pela decisao sobre a aprovagao da prestacao de
contas  ou por omissao em relapao a analise de seu contetido, levando em considerapao,
no primeiro caso, os pareceres t6cnico, financeiro ejuridico, sendo permitida delcgagao a
autoridades diretanente subordinadas, vedada a subdelegagao.

8.10 .  Quando  a presta€ho  de  contas  for avaliada  como  irregular,  ap6s  exaurida a fase
recursal,  se mantida a decisao,  a ORGANIZACAO  DA SOCIEDADE CIVIL podera
solicitar  autorizapao  para  que  o  ressarcimento  ao  eririo  seja  promovido  por  meio  de
ap6es  compensat6rias  de intcrcssc piiblico,  mediante  a apresenlapao  de  novo  Piano  de
Trabalho,  conforme o objeto descrito no termo  de colaboracao  e  a irea de  afuapao  da
organi7.acao,   cllja   mensiira€,ao   econ6mica   sera   feita   a   partir   do   Plano   de   Traba]ho
original,  desde  que  nio  tenha havido  dolo  ou  frande  e  nao  seja  o  caso  de  restituicao
integral dos recursos.

8.11  -Durante o prazo de  10 (dez)  anos, contado do cia dtil subsequente a.o da prestacao
de  contas,  a ORCIANIZACAO  DA SOCIEDADE CIVIL deve manter em seu arquivo
os documentos oriednais que comp6em a prestacfro de contas.

8.12  -  Durante  o  prazo   de   10   (dez)   anos,   contado  do  dia  titil  subsequente  ao  do
recebimento     da    presta€ao     de     contas     parcial     de     cada    parcela    mensal,     a.
ADMINISTRACAO     PUBLICA    deve    manter    em    seu    arquivo     e    sob     sua
responsabilidade,  os  Boletins  Diirios  de  Produc5.o  -  BDPs  utilizados  e  devidarnente
assinados pelos profissionais  de satde da ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL
durante todo o periodo de vigencia da parceria,  os  quals  comprovam a. efetiva. execucho
do objeto do Te_rmo de Cola.borap5.o celebraLde.

CI.AUSUIA NONA -DAS AIJTERACOES
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9.1  - .A. prese.nte parceria poderd ser alterada a qualqucr teLmpc>, in.ediaLnL1.e  aposalalr^eil,to
ao plano de traballio ou Lerlno aditivo, nas formas previstas nos artigos 55 e 57  da Lei ng
13.019/2014.

9.2  -  Nao  e  permitida  a  celebracao  de  aditanento  deste  Termo  de  Colaboragao  com
alterapao da natureza do objeto.

9.3  -  i obrigat6rio  o  aditarnento  do presente instrumento,  quando se fizer necessina a
efetivagao  de  alterap6es  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
Colaborac5.o.

CI.AUSUIA DECIMA - DAS RESPONSABILIZACC)ES E DAS SANCOES

10.1  -  Pela  execugao  da parceria  em  desacordo  com  o  Plano  de  Trabalho  e  com  as
normas   da   Lei   nQ   13.019/2014   e   da  lerislacao   especifica.   a  ADMINISTRACAO
PUBLICA   podera,   garantida   a   pr6via   defesa,   aplicar   a   ORGANIZACAO   DA
SOCIEDADE CIVIL parceii-a as seguirites saiigcies:

I - advertencia;

11-  suspensao  temporina  da  paricipflcAo  em  chamamentn  pi'iblico  e  impedimento  de
ce]ebrar   parceria   ou   contrato   com   6rgaos   e   entidades   da   esfera   de   govemo   da
ADMINISTRACAO PUBLICA sancionadora, por prazo nao superior a dois anos;

Ill  -  declarapie  de  inidoneidade  para.  participar  de  chanamento  ptiblico  ou  celebrar
parceria ou  contrato  com  6rgaos  e  entidades  de  todas  as  esferas  de govemo,  enquanto
perdurarem   os   motivos   determinantes   da   punic5.o   ou   ate   que   seja.   promovida   a
reabilitapao perante  a. pr6pria antoridade  que  aplicou  a. penaldade,  que  sera concedida
sempre     que     a     ORGANIZAC)AO     DA     SOCIEDADE     CIVIL     ressarcir     a
ADMINISTRACAO PUBLICA pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da
sari?io aplicada com i)ace no iLiiAciso 11.

Par&grafo   inco.   As   san¢6cs   estabelecidas   mos  incisos   11   e   Ill   sao   de   competencia
exclusiva  da  ADMINISTRACAO   PUBLICA,  facultada  a  defesa  do  interessado  no
respectivo processo, no prazo de dez dias da abertura de vista, podendo a. rea.bhitacao ser
requerida ap6s dois anos de aplicagao da penalidade.

10.2 -Prescreve e.TL cinco anos, coLnLtedos a partir da data da apreseLtlLta€io da presfa?ie de
contas,  fl  aplicapao  de  penatdade  decolTente  de  infrapao  relacionada  al  execucao  da
parceria.
10.3  -  A  prescricat>  sera  interrompida  com  a  edicho  de  ato  administrativo  voltado  a
apura€ao da infrapao.

CIAUSUIA DECIMA PRIMEIRA - DOS BINS REMANESCENTES

11.1   -Para.  os   fins   deste   ajuste,   consideram-se  bens   remanescentes   os   de  natureza.
permanente  adquindos  com  recursos  financeiros  envolvidos  na parceria,  necessinos  a
consecu€ao do objeto, mas que a ele nao se incorporam.
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11,2   -   Para  os   fins   deste   Termo,   equiparam-sc   a  bcns   rcmanescentes   os   hens   e
ea.uipamentos evenfualmente adquiridos. produzidos. transformados ou construidos com
os recursos aplicados em razao deste Termo de Colaborapao.

11.3   -   Os   bens   remanescentes   serao   de   propriedade   da   ORGANIZAC)AO   DA
SOCIEDADE   CIVIL   e   gravados    com   clausula   de   inalienabilidade,   devendo   a
ORGANIZACAO  DA  SOCIEDADE  CIVIL forlnalizar promessa de  transferencia da
propriedade a ADMINISTRACAO PtJBLICA, na hip6tese de sua exin€ao.

11.4  -Os  bcris  ieiiiaiiesLeii'ies  adquiiidos  corii  I-ec-lil-sos  tu-aiisfelidos  poderao,  a  c.I-iiei-io
da   ADMINISTRACAO   PtJBLICA,   ser   doados   a   outra   ORGAVIZACAO   DA
SOCIEDADE  CIVIL que  se  proponha a fim  igual  ou  semelhante  ao  da  Organizapao
donatdria, quarido, ap6s a consecu€ao do objeto, nao forem necessirios para assegurar a
coninuidade do objeto pactuado.

11.5  -Os  bens  doa,dos  ficarao  gravados  com  clausula  de  inalienabilidade  e  deverao,
exclusivanente,   ser   utilizados   para   co.11,tiLnLuldade   da   execu€io   de   objeto   igual   ou
semelhante ao previsto neste Termo de  Colaborapao,  sob pena de reversao em favor da
AI)MINISTRA9AO PUBLICA.

CljAUSUIA DECIMA SEGUNDA - DA DENTJNCIA E DA RESCISAO

12.1 -0 presente Termo de Colaborapao podera ser:

I  -  denunciado  a  qualquer  tempo,  ficarido  os  partr'cipes  responsaveis  somente  pelas
obrigap6es e anferindo as vantagens  do tempo em que participaram voluntinarnente   da
avenca, respeitado  o prazo minimo de 30 (trinta) dias de antecedencia para a publicidade
dessa. intencao;

11   -   rescindido,   inde|]endente   de   pr6via   notificacao    ou   interpelapio   judicial    ou
extrajudicial, LnLas seguintes hip6teses :

a) utilizacho dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho;

b) inadimplemento de quaisquer das clausulas pactuadas;

c)  consteLta€ao,  a.  qualquer  tempo,  de  falsidade  ou  incorrecao  em  qualquer  documento
apr€S e,r`Ltado; e

d)  verificapao  da  ocorrencia  de  qualquer  circunstincia  que  enseje  a  instaurapao  de
Tomada de Contas Especial.

cLeusulA DEclMA ThRCEIRA - DA puBLlclDADE

13.i  a A efic*cia do preseLnte Ter[TLo de Colabora?ie ou dos aditamcrltos quc ilTlpliqucm
em  altera.cao   ou   ampliapho   da  execucao  do  objeto  descrito  neste  instrumento,  fica~
condicionada a publicapao  do respectivo extrato na imprensa. oficial  do  Municipio  e na
pagilia   oficial    do   Muliicfpio   lia   iliLemet,    a   qual   devera   ser   provideiiciada   pela,
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ADMINISTRAC^aLO  PTJBLICA no  prazo  de  ate  5  (cinco)  dies,  a co.n.itar da respectiva
assinatura.

CLAUSUIADECIMAQUARTA-DASCONDIC6ESGERAIS

14.1 -Acordam os participes, alnda, em estabelecer as seguintes condi€6es:

I   -   as   comunica€6es   relativas   a   este   Termo   de   Colaboragao   serao   remetidas   por
correspondencia,  e-mal  ou  atraves  dos  aplicativos  WhatsApp  e/ou  Telegram  e  serao
consideradas regularmente efetuadas quando comprovado o recebimento;

11  -  os  documentos  transmitidos  via  e-mad  ou  atraves  dos  aplicativos  WhatsApp  e/ou
Telegram,  s6  poderao  se  constrtuir  em  pecas  de  processo  se  os  respectivos  originals
forem encaminhados para confer6ncia no prazo de cinco dias; e

Ill  -  as  reuni6es   entre   os  representantes   credenciados  pelos  partr'cipes,  bern  como
quaisquer  ocorr6ncias  quc possan  ter iniplicag6es  nes[e  Termo  de  Colaborapao,  serao
aceitus somente se re8istradas ern af& Ou relat6Lrios circuLnsfrfunciados.

CIAUSUIA DECIMA QUINTA -DO FORO

15.1   -   Sera  competente  para  dirimir   as   controversias   decorrentes   deste  Termo   de
Colaborat`ao,   que   liao   possan   ser   resolvidas   pela   via   admnistrativa,   o   foro   de

for€JTJ,
J__,  com  rentincia  expressa a  outros,  por  mats  privilegiados  que

15.2  -  E,  por  assim  estarem  plenamente  de  acordo,  os  partr'cipes  obrigarn-se  ao  total  e
irrenunciavel  cumprimento  dos  termos  do  presence  instrunento,  o  qual  lido  e  achado
confome,  foi lavrado  em  2  (duas)  vias  de igual  teor e  forma,  que vao  assinadas  pelos
participes, para que produza seus jurfdicos e legais efeitos, em Juizo ou fora dele.

/_' em __ de de 2021

Secretina Municipal de Satde

ORGANIZACAO DA SOCIEDADE CIVIL


