
 
 

 

COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DE EDITAL 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 
 
DECLARO QUE RETIREI O EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO EM EPÍGRAFE, CONTENDO 32 
(TRINTA E DUAS) FOLHAS NUMERADAS, COM O OBJETO ABAIXO ESPECIFICADO, CUJA 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS E PLANOS DE TRABALHO E INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DAR-SE-
ÃO ÀS 10:00 HORAS DO DIA 04/12/2019. 
 
OBJETO: Celebração de termo de colaboração para atuar no gestão, gerenciamento e execução de 
assistência em saúde através da Estratégia de Saúde da Família, gestão, gerenciamento e execução de 01 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e gestão, gerenciamento e execução de 01 Serviço de Residência 
Terapêutica (SRT tipo II), no Município de Mairinque/SP, conforme especificações e estimativas 
pormenorizadas constantes do Anexo I. 
 
Interessado: 

Endereço: 

Bairro: 

Cidade: 

CEP: 

Fone: 

Fax: 

E-mail: 

Contato: 

Data de retirada: 

 
 
 
 

Assinatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 – PROCESSO Nº 1615/2019 

 
EDITAL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO PARA 
ATUAR NA GESTÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM SAÚDE ATRAVÉS DA 
ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, GESTÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 01 CENTRO 
DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS) E GESTÃO, GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DE 01 SERVIÇO 
DE RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA (SRT TIPO II), NO MUNICÍPIO DE MAIRINQUE/SP. 
 

O Município de Mairinque, por sua Secretaria Municipal de Saúde, torna público, a quem possa 
interessar que a Comissão de Seleção fará realizar Chamamento Público, regido pela Lei Federal n.º 
8.666/93 e as alterações introduzidas pela Lei Federal n.º 13.019/2014 e 13.204/2015, Lei Municipal 
3.694/2019 e demais legislações pertinentes objetivando CHAMAR 

 
 Organizações da Sociedade Civil (Art. 2º da Lei 13.109/2014, alterada pela Lei 13.204/2015) 

interessadas em atuar como parceiras da Administração Pública Municipal, mediante a celebração de termo 
de colaboração para atuar na gestão, gerenciamento e execução de assistência em saúde através da 
Estratégia de Saúde da Família, gestão, gerenciamento e execução de 01 Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e gestão, gerenciamento e execução de 01 Serviço de Residência Terapêutica (SRT tipo II), no 
Município de Mairinque/SP, conforme legislação afeta aos temas.  
 

Sendo assim, o Município de Mairinque, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, torna 
público que estão abertas aos interessados classificadas como Organizações da Sociedade Civil(Art. 2º da 
Lei 13.109/2014, alterada pela Lei 13.204/2015), a contar da data da publicação deste Edital, interessadas 
em atuar como parceiras da Administração Pública Municipal, mediante a celebração de termo de 
colaboração para gestão, gerenciamento e execução de assistência em saúde através da Estratégia de 
Saúde da Família, gestão, gerenciamento e execução de 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e 
gestão, gerenciamento e execução de 01 Serviço de Residência Terapêutica (SRT tipo II), no Município de 
Mairinque/SP, conforme legislação afeta aos temas. 
 

Data de recebimento dos envelopes: 04/12/2019 às 10:00 horas. 
 
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO 
 
1.1. A finalidade da presente chamada pública é a seleção de Organizações da Sociedade Civil (Art. 2º da 
Lei 13.109/2014, alterada pela Lei 13.204/2015) para a celebração de Termo de Colaboração com a 
Secretaria Municipal de Saúde para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que 
envolve a transferência de recursos financeiros, conforme condições estabelecidas neste Edital.  
 
1.2. Rege-se a presente seleção pela Lei 13.019 de 31 de julho de 2014 alterada pela Lei 13.204/2015 e 
pela Lei 8666/1993, no que couber.  
 
1.3. Os serviços serão divididos em dois lotes – “saúde mental” e “estratégia saúde da família”, podendo, 
cada organização atender este chamamento para os dois lotes ou apenas um deles, conforme descritos no 
Anexo I, para firmar o Termo de Colaboração.  
 
1.4. O presente Chamamento Público será conduzido pela Comissão de Seleção e de Julgamento, 
nomeada pela Portaria 217/2019, que após a conclusão dos trabalhos será convertida para Comissão de 
Monitoramento e Avaliação.. 
 
2. OBJETO E SUA REMUNERAÇÃO 
 
2.1. É objeto deste edital o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil(Art. 2º da Lei 13.109/2014, 
alterada pela Lei 13.204/2015) para gestão, gerenciamento e execução de assistência em saúde através da 
Estratégia de Saúde da Família, gestão, gerenciamento e execução de 01 Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) e gestão, gerenciamento e execução de 01 Serviço de Residência Terapêutica (SRT tipo II), no 



 
 

 

Município de Mairinque/SP em consonância com as Políticas de Saúde do SUS e diretrizes e programas da 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme abaixo descrito: 
 

LOTE 01 - ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA 

Composição do Serviço Quantidade Valor Mensal Portaria 

06 (seis) ESF e Agentes 
Comunitários de Saúde 

6 ESF 
Até R$ 
250.000,00  

Nº.2.488, de 21 
de Outubro de 
2011  

LOTE 02 – SAÚDE MENTAL 

01 Centro de Atenção Psicossocial 
(CAPS) 

1 CAPS 
Até R$ 
47.000,00  

Nº 3.089 de 23 
de Dezembro de 
2011 

01 Serviço de Residência 
Terapêutica (SRT tipo II) 

1 SRT R$ 34.000,00  
Nº 3090, de 23 
de Dezembro de 
2011 

 
2.1.1. Integrarão o contrato de gestão as seguintes Unidades Básicas de Saúde – ESF, com 
funcionamento das segundas às sextas-feiras das 07h às 16h:  
 
ESF – Porta do Sol 
Rua Alvares de Azevedo, s/n – Loteamento Porta do Sol 
Telefone: (11) 4708 1418 
 
ESF – Dona Catarina 
Estrada Municipal, s/n – Estação Dona Catarina 
Telefone: (11) 4246 2200 
 
ESF – Barreto Alto 
Rua José Pereira Capitão, s/n – Vila Barreto 
Telefone: (11) 4718 3169 
 
ESF – Barreto Baixo 
Rua Angelina P. Caramante, nº 216 – Vila Barreto Baixo 
Telefone: (11) 4718 6122 
 
UBS – Três Lagoinhas 
Av. Brasil Japão, nº 1.639 – Três Lagoinhas 
Telefone: (11) 4718 1504 – Orelhão (11) 4718 0417 
 
UBS – Jardim Vitória 
Rua João Assis de Castro, nº 648 – Jardim Vitória 
Telefone: (11) 47186119 
 
2.1.2. Integrará o contrato de gestão, o CAPS I, com funcionamento das segundas às sextas-feiras das 
07h às 16h, localizado na Av. Mitsuke, nº 879 – Jardim Cruzeiro, Telefone: (11) 4718 5373 
 
2.1.3. Integrará o contrato de gestão, o Serviço de Residência Terapêutica (Tipo II), com funcionamento 
07 dias por semana, durante 24 horas, localizado na Av. 27 de Outubro, nº 169 – Vila Sorocabana, 
Telefone: (11) 4718 5373.  

 
2.2. Cada serviço deve ter seu projeto individual, com o respectivo custo final, conforme estejam aglutinados 
ou sozinhos, em seus respectivos lotes como especificados no Anexo I. 
 
2.3.  A despesa oriunda do termo de colaboração correrá por conta das seguintes dotações: 
 



 
 

 

- Classificação funcional: 02.11.01.10.301.0029.2.194 - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – Convênio 
Estratégia de Saúde da Família; 

  
 
3. PRAZOS DE ASSINATURA E VIGÊNCIA 
 
3.1. O prazo para a assinatura do TERMO DE COLABORAÇÃO será de até 05 (cinco) dias após a 
homologação do resultado do Processo de Seleção, prorrogado uma vez, por igual período, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administração. 
 
3.2. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário.  
 
3.3. Prazo de vigência do Termo de Colaboração será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado até o 
prazo limite de 60 (sessenta) meses.  
 
4. CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO  
 
4.1. São condições para a participação: 

 
4.1.1. Ser entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas 
do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de fundo 
patrimonial ou fundo de reserva; 
 
4.2.2. Satisfizer todas as exigências de habilitação presentes neste Edital; 

 
4.2. São impedidas de celebrar o termo de colaboração a entidade que: 
 

4.2.1. Não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no 
território nacional; 
 
4.2.2. Esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 
 
4.2.3. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou 
entidade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de 
colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;           
4.2.4.  Tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:  
 

4.2.4.1. For sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente 
imputados; 

 
4.2.4.2. For reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;  

 
4.2.5.  A apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;  
 
4.2.6. Tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade: 
 

4.2.6.1. Suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração; 
 
4.2.6.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública; 

 



 
 

 

4.2.6.3. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 
 
4.2.6.4. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo não superior a dois anos; 

 
4.2.7. Tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 
Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; 
 
4.2.8. Tenha entre seus dirigentes pessoa: 
 

4.2.8.1. Cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 
ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) 
anos; 
 
4.2.8.2. Julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou 
função de confiança, enquanto durar a inabilitação; 
 
4.2.8.3. Considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos 
nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992. 

 
4.3. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela organização interessada, sob pena de 
responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 
 
5. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO  
 

Os interessados em participar deverão entregar, até às 10:00 horas do dia 04 de dezembro de 2019, 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Mairinque, em 02 (dois) envelopes fechados e que 
indiquem respectivamente: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
5.1. A Comissão de Seleção, designada pela Portaria 217/2019 fará a análise dos documentos constantes 
no envelope 01(hum) e posteriormente dos Planos de Trabalho. 
 
5.2. Comprovação da regularidade jurídico-fiscal e da boa situação econômica-financeira da entidade, 
apresentando:  
 

5.2.1. Cópia autenticada do ato constitutivo ou estatuto em vigor registrado em cartório que contenha: 
 

ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

 

ENVELOPE Nº 2 – PROJETO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 
(razão ou denominação social e endereço do licitante) 

 



 
 

 

5.2.1.1. Como objetivo a execução de atividades congêneres com as da parceria anunciada neste 
Chamamento Público; 
5.2.1.2. Cláusula de transferência do patrimônio líquido, em caso de dissolução, a outra pessoa 
jurídica de igual natureza e preferencialmente com igual objeto social; 
5.2.1.3. Cláusula prevendo a escrituração de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade  

 
5.2.2. Cópia autenticada da ata de comprovação da eleição e posse de seu Conselho de Administração 
e da sua atual diretoria com a comprovação de existência mínima de 01 (hum) ano, conforme Art. 33 da 
Lei 13.019/2014; 
 
5.2.3. Prova de inscrição no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;  
 
5.2.4. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede 
da entidade interessada; 
 
5.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT - Lei 12.440/11;  
 
5.2.6. Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS;  
 
5.2.7. Cópia autenticada dos documentos de identidade e CPF do representante legal da entidade;  
 
5.2.8. Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeitos de negativa de débito Mobiliário com a 
Fazenda Municipal do domicílio ou sede da entidade interessada; 

 
5.3. Quando as certidões pedidas no item 5.1 apresentarem débitos fiscais, deverão ser acompanhadas do 
comprovante de pagamento da dívida a que se refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos 
processos judiciais, a fim de demonstrar a situação econômico-financeira que não onere o licitante. 
 
5.4. Comprovação de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 
demonstrando aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o 
objeto do serviço para o qual está se candidatando.  
 

5.4.1. À ausência de atestado de capacidade técnica, serão aceitos documentos que comprovem essas 
experiências anteriores, tais como cópias de Contratos de Gestão, termos de convênios, termos de 
parceria ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado, indicando 
local, natureza, volume, qualidade e cumprimento de prazos que permitam avaliar o desempenho da 
entidade, desde que especifiquem o tipo de serviço prestado;  

 
6. APRESENTAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO  
 
6.1. O Plano de Trabalho será apresentado em uma única via, encabeçada por índice relacionando todos os 
documentos e as folhas em que se encontram, numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma 
de original ou cópia autenticada, e deverá conter os elementos abaixo indicados, obedecida a seguinte 
ordem:  
 

6.1.1. Número do edital de seleção e o objeto do mesmo;  
 
6.1.2. Descrição do objeto da parceria, que é a gestão, gerenciamento e execução das atividades e 
serviços de saúde a serem desenvolvidos nas unidades e/ou serviços a que o plano se refere, levando 
em consideração a especificação do programa proposto e a comprovação de experiência técnica para 
desempenho das atividades, bem como demonstrando o nexo entre essa realidade e as atividades ou 
projetos e metas a serem atingidas;  
 
6.1.3. Definição de metas quantitativas (produção, aspectos econômicos, operacional e administrativo); 
de metas qualitativas (satisfação de usuários, humanização no atendimento, acolhimento com 
classificação de risco, dentre outras) e os respectivos prazos e cronograma de execução e parâmetros a 
serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas.  



 
 

 

 
6.2. Proposta Econômica, também impressa, da qual constará ainda a estimativa do valor orçado para 
implantação do referido no Termo de Referência.  
 
6.3. Indicadores para avaliação de desempenho e de qualidade na prestação de serviços que servirão como 
um dos critérios de desempate:  
 

6.3.1. Relatório da Entidade especificando a sua experiência dentro de projetos similares ao presente, 
contemplando Estratégias ou Programas de Saúde da Família, conforme Portaria nº 2.436, de 21 de 
setembro de 2017, do Ministério da Saúde, documento este que deverá constar de forma expressa a 
quantidade de usuários e famílias atendidas, cidades onde foi realizado o projeto, período e os serviços 
prestados, bem como o número de equipes, tudo de forma individualizada, ano a ano. 
 
6.3.2. Atestados que comprovem aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível dentro 
de Programas ou Estratégias de Saúde da Família. 
 
6.3.3. Relatório informando participação e resultados obtidos por equipe de saúde da família no 
Programa de Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), instituído 
pela Portaria nº 1654 de 19 de julho de 2011 do Ministério da Saúde. 

 
6.4. Fica facultada à Comissão de Seleção a verificação da autenticidade dos documentos apresentados, 
por quaisquer meios disponíveis.  
 
6.5. Fica estabelecida a validade da Proposta de Plano de trabalho, envolvendo a totalidade de seus 
componentes, por até 90 (noventa) dias, contados a partir da data do seu recebimento pela Comissão de 
Seleção.  
 
6.6. Para a elaboração do Plano de trabalho, as Organizações da Sociedade Civil participantes deverão 
conhecer todos os elementos informativos fornecidos pela administração, além de, a seu critério, se assim 
entenderem necessário, acessar as fontes adicionais de informação ali mencionadas, tendo em vista o 
completo conhecimento do objeto, em prol da apresentação da proposta de plano de trabalho adequada aos 
propósitos do presente processo de seleção.  
 
6.7. As Organizações da Sociedade Civil deverão assumir todos os custos associados à elaboração do seu 
Plano de trabalho, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos necessários à 
organização e apresentação do programa.  
 
6.8. As Organizações da Sociedade Civil deverão também, para composição do preço ofertado na proposta, 
levar em consideração todas as despesas para implantação e execução do Plano de trabalho, neles 
incluídos as de pessoal, dissídios coletivos, estrutura e demais custos como água, luz, telefone, Internet e 
demais contas de consumo que não se afigurem inconvenientes ao objeto.  
 
7. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DOS PLANOS DE TRABALHO  
 
7.1. No dia 04 de dezembro de 2019, às 10h, na sala da Secretaria Municipal de Administração da  
Prefeitura Municipal de Mairinque, sita na Av. Lamartine Navarro, 514, Centro, Mairinque/SP, em sessão 
pública, a Comissão de Seleção receberá os envelopes lacrados e identificados, contendo a documentação 
exigida no edital, bem como o plano de trabalho, procedendo em seguida a abertura somente daquele que 
será analisado, permanecendo os demais lacrados até o momento de sua análise e julgamento.  
 

7.1.1. As Organizações da Sociedade Civil interessadas poderão apresentar planos de trabalho para um 
ou para os dois lotes, podendo ser selecionada para um ou para todos, conforme pontuar no julgamento 
das propostas.  

 
7.2. A critério do Presidente da Comissão, a sessão poderá ser suspensa por algum tempo ou adiada até o 
primeiro dia útil seguinte, sendo de tudo avisados os presentes.  
 



 
 

 

7.2.1. Ao suspender ou adiar a sessão serão anunciados os envelopes já abertos e analisados e os 
ainda lacrados, postergados para a continuidade da sessão.  
 
7.2.2. Durante a sessão, os representantes das Organizações da Sociedade Civil poderão acompanhar 
os trabalhos, responder ao que lhes for perguntado pela Comissão, não podendo se manifestar além 
disso, devendo guardar seus argumentos para eventual futuro recurso. 
 
7.2.3. Será solicitado ao proponente que desrespeitar as regras deste Edital ou as regras médias de 
moral e urbanidade que se retire da sessão, podendo acompanhar o resultado pelos veículos oficiais de 
publicação.  
 
7.2.4. O resultado será proclamado após a análise de todos os proponentes, o qual também será 
publicado nos veículos oficiais de imprensa e no sítio de internet da Prefeitura Municipal de Mairinque, 
especificamente em seu Portal da Transparência, juntamente com as demais informações deste 
chamamento.  

  
7.3. Verificados os documentos, e estando em ordem e analisado o plano de trabalho, e estando dentro do 
esperado e exigido neste edital, serão julgados os proponentes de acordo com os seguintes critérios:  
 

7.3.1. A entidade escolhida para o objeto que envolve as unidades da Estratégia Saúde da Família será 
a que apresentar maior pontuação de acordo com os critérios a seguir: 
 
I - Nº de equipes contratadas pela entidade multiplicado pelo tempo* de atuação na mesma base 
territorial. 
*Tempo; 
- até 1 ano = 1 
- 1 a 3 anos = 2 
- 3 a 5 anos = 4 
- > 5 anos = 6 
 
II - Conceito atribuído no PMAQ-AB: O conceito atribuído no PMAQ - AB, por equipe avaliada, será 
pontuado da seguinte forma: 
 
Desempenho ótimo: 10 
Desempenho bom: 06 
Desempenho regular: 02 
Desempenho insatisfatório: 00 
 

II.I.  Ao final será realizada a média aritmética do conceito obtido por todas as equipes participantes 
do PMAQ - AB 

 
III – Qualificação das Equipes: Percentual de profissionais de nível superior que compõe as equipes 
mínimas, com especialização ou Residência em Saúde da Família, considerando o universo destes 
profissionais exigidos para o total de equipes existentes.  
 
Percentual de Profissionais de nível superior especializados ou com Residência em Saúde da Família: 
 
Até 25% : 1 ponto 
De 26 a 49% : 2 pontos 
De  50 a 74% : 3 pontos 
De 75 a 100% : 4 pontos 
 
7.3.2.  O conceito final será o resultado da somatória dos conceitos obtidos nos itens I, II e III. 
 
7.3.3.  Em caso de empate na pontuação final, o critério de desempate obedecerá a seguinte ordem: 
 
1º:  Entidade com maior tempo de atuação na Estratégia de Saúde da Família.  



 
 

 

2º: Entidade com maior conceito obtido no PMAQ-AB 
  
3º: Entidade com maior percentual de profissionais de nível superior com Especialização ou Residência 
em Saúde da Família 
 
7.3.4. A entidade escolhida para o objeto que envolve as unidades da Saúde Mental será a que 
apresentar maior pontuação de acordo com os critérios a seguir: 

 
7.3.4.1. A avaliação do Plano de Trabalho levará em conta descrição técnica das diferentes atividades 
assistenciais previstas no projeto, a implantação dos fluxos dentro da Rede de Atenção Psicossocial 
do Município e a gestão dos serviços. O plano deve demonstrar a potencialidade em alcançar as 
metas quali-quantitativas propostas. A pontuação máxima atribuída ao Plano de Trabalho será de 60 
(sessenta) pontos. O julgamento das propostas será realizado de acordo com os critérios descritos 
abaixo:  

 

Item Ruim Regular Bom Ótimo 

 
1 

Descrição técnica das diferentes atividades 
assistenciais previstas no projeto, julgadas a 
partir dos seguintes critérios: 

    

1.
1 

Inovação de ações em saúde mental 0 2 4 6 

1.
2 

Previsão de integração  de  práticas que 
favoreçam a reintegração social 

0 2 4 6 

1.
3 

Alinhamento com Política Nacional de Atenção 
em Saúde Mental 

0 2 4 6 

1.
4 

Alinhamento com Plano Municipal de Saúde 0 2 4 6 

1.
5 

Articulação com Rede de Atenção Psicossocial 
do município 

0 2 4 6 

1.
6 

Factibilidade de execução da proposta 0 2 4 6 

 
2 

Descrição da organização funcional e 
operacional proposta para execução das ações 
e serviços de saúde garantindo o alcance das 
metas de produção com 
qualidade 

 
0 

 
2 

 
4 

 
6 

 
3 

Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios 
do pessoal a ser celebrado no termo de 
colaboração, de acordo com modelo abaixo 

 
0 

 
2 

 
4 

 
6 

 
4 

Descrição do sistema de qualificação 
profissional: treinamento, capacitação, 
educação em saúde 

 
0 

 
2 

 
4 

 
6 

 
5 

Cronograma com prazos propostos para 
implantação e para pleno funcionamento dos 
serviços propostos 

 
0 

 
2 

 
4 

 
6 

TOTAL   pontos 

Plano de Cargos, Remuneração e Benefícios 

   
 
Remuneração (R$) 

 
 
Benefícios 



 
 

 

Categoria 
Profissional 

Carga 
Horária 
Seman

al 

 
Salário 

 
Insalub
ridade 

 
Adicionais 

 
 

#1 

 
 

#2 

 
 

#3 

 
 

#4 

         

         

 
 
7.4. A Organização da Sociedade Civil poderá se fazer representar, na sessão pública, por dirigente, 
procurador ou pessoa devidamente credenciada através de instrumento público ou particular, escrito e 
firmado pelo representante legal da mesma, a quem sejam outorgados ou conferidos amplos poderes de 
representação em todos os atos e termos do edital.  
 
7.5. Quando a representação se fizer por intermédio de instrumento particular, esse, obrigatoriamente, terá 
a firma reconhecida.  
 
7.6. A representação por instrumento público ou por Estatuto, quando apresentada em cópia reprográfica, 
deverá estar obrigatoriamente autenticada.  
 
7.7. A credencial deverá ser apresentada à Comissão de Seleção no início da sessão, de forma apartada 
dos envelopes.  
 
7.8. Se o representante fizer parte do corpo de dirigentes da entidade, também deverá apresentar cópia do 
Estatuto ou documento equivalente, de forma apartada dos envelopes.  
 
7.9. Para a análise dos documentos e propostas acima mencionadas facultará à Comissão de Seleção 
recorrer a assessoramento técnico, jurídico e financeiro, se assim julgar necessário.  
 
7.10. Iniciada a abertura dos envelopes, não será permitida a participação de retardatários na sessão 
pública.  
 
7.11. Após a abertura do envelope contendo o Plano de trabalho, não cabe desistência por parte da 
proponente, salvo por justo motivo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão de Seleção.  
 
7.12. Das decisões da Comissão, caberá recurso, que poderá ser interposto no prazo de 5(cinco) dias 
corridos da data da publicação do resultado do processo de seleção na imprensa local, mediante 
apresentação no protocolo geral da Prefeitura Municipal de Mairinque, sita na Av. Lamartine Navarro, nº 
514, Centro, Mairinque/SP, em horário compreendido entre 9h e 16h. 
 
7.13.  É facultada à Comissão, em qualquer fase do processo de seleção, a promoção de diligências 
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de 
documentos ou informações que deveriam constar originariamente do Plano de trabalho.  
 
7.14.  O processo de seleção poderá ser revogado ou anulado, a critério do Município.  
 
7.15. Até a assinatura do Termo de Colaboração, poderá a Comissão de Seleção desclassificar propostas 
das Organizações da Sociedade Civil participantes, em despacho motivado, sem direito a indenização ou 
ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou 
posterior ao julgamento da seleção que represente infração aos termos do Edital, respeitado o contraditório.  
 
7.16. No caso de todas as propostas serem desclassificadas, a Comissão poderá fixar às Organizações da 
Sociedade Civil participantes o prazo de 08 (oito) dias corridos para a apresentação de novos Programas de 
Trabalho.  



 
 

 

 
8. DO TERMO DE COLABORAÇÃO 
 
8.1. O termo de colaboração, instrumento que representa a parceria entre o Município e a Organização da 
Sociedade Civil deve conter, dentre outras cláusulas: 
 

8.1.1. Descrição do objeto da parceria, demonstrando-se a realidade e as atividades ou projetos e metas 
a serem atingidos. 
 
8.1.2. Descrição das metas a serem atingidas e as atividades e projetos a serem executados. 
 
8.1.3. Previsão de receitas e despesas a serem realizadas na execução das atividades ou projetos 
abrangidos pela parceria. 
 
8.1.4. Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas, 
bem como definição de parâmetros a serem utilizados para aferição do cumprimento das metas;   

 
8.2. A Organização da Sociedade Civil que tiver seu Plano de Trabalho selecionado será convocada para 
assinar o Termo de Colaboração, no prazo máximo de cinco (05) dias, a contar de sua convocação, 
podendo este prazo ser prorrogado se assim requerido, durante seu decurso e a justificativa seja aceita pela 
Comissão de Seleção.  
 
8.3. Em não comparecendo no prazo concedido, mesmo que prorrogado, perderá o direito à contratação em 
conformidade com a Lei, sem prejuízo das sanções previstas na legislação que rege este processo de 
seleção.  
 
8.4. Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá o Município convocar as Organizações da 
Sociedade Civil remanescentes, participantes do presente Chamamento, na ordem de classificação ou 
revogar certame.  
 
8.5. Quando da homologação do resultado deste Chamamento e início do processo de assinatura do 
Contrato de Gestão estarão disponíveis para consulta pública, a minuta do Contrato e seus respectivos 
anexos, na sede e no sítio de internet da Prefeitura Municipal de Mairinque/SP.  
 
9. DOS RECURSOS FINANCEIROS E SUA LIBERAÇÃO  
 
9.1. O recurso financeiro a ser transferido nos termos de parceria que se pretende entabular neste 
chamamento público será de, no máximo R$3.000,000,00 (três milhões de reais) para o lote 01 e R$ 
972.000,00 (novecentos e setenta e dois mil reais) para o lote 2, respeitado o limite de 12 meses de 
vigência. 
 

9.1.1. Os recursos financeiros referentes a esta parceria serão depositados em conta corrente específica 
a ser aberta pela Organização da Sociedade Civil no Banco do Brasil, agência de Mairinque, estando 
seus rendimentos de ativos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às 
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos. 
 
9.1.2. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública.    
 
9.1.3. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária. 
 



 
 

 

9.1.3.1. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade 
dos fornecedores e prestadores de serviços. 
  
9.1.3.2. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o 
termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, 
mediante emissão de recibo que bem especifique a natureza do pagamento.  

 
9.1.4. O não cumprimento de no mínimo 80% das METAS DE CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS descritas no Anexo I, que não tiverem suas justificativas aceitas pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, implicarão no desconto proporcional dos valores pactuados, que incidirá 
sobre 100% do valor. 
 

9.1.4.1. As regras previstas no subitem acima valerão para o caso de não haver contratação de 
profissionais para a cobertura de férias dos contratados.  

 
9.2. A liberação de recursos financeiros da parceria ocorrerá mensalmente, à razão de 1/12 do valor total 
previsto para cada lote no subitem 8.1. e estão condicionados a prestação de contas dos do mês 
imediatamente anterior ao do desembolso.  
 

9.2.1. O prazo para o protocolo das prestações de contas será o dia 15 de cada mês, estando a 
Organização da Sociedade Civil isenta do pagamento de taxa de expediente referente ao protocolo e a 
liberação dos recursos, no dia 16 de cada mês.  
 
9.2.2. O Município terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para analisar as contas prestadas e, 
aprovando-as, as arquivará ou, reprovando total ou parcialmente, serão imediatamente apresentadas as 
glosas para serem feitas no repasse imediatamente posterior e aplicadas as sanções contratuais, se o 
caso.  
 
9.2.3. Aplicam-se às prestações de contas o disposto nos Arts. 63 a 68 da Lei 13.019/2014, no que 
couber. 
 
9.2.4. Os recursos financeiros serão liberados tão somente mediante o protocolo da prestação de contas, 
sendo os haveres decorrentes da auditoria destas, resolvidos no mês imediatamente posterior à 
conclusão da verificação.   
 
9.2.5. O Conselho Municipal de Saúde de Mairinque deverá aprovar as prestações de contas após 
verificadas pelo gestor.  

 
9.3. O Município e a Organização da Sociedade Civil disponibilizarão os processos de liberação de recursos 
e análise de prestações de contas em seus sítios de internet.  
 
9.4. Os planos de trabalho da parceria poderão ser revistos para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 
 
10.  SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
 
10.1.  No caso de execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas desta Lei 
e da legislação específica, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização 
da sociedade civil as seguintes sanções: 
 

10.1.1. Advertência; 
 
10.1.2. suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 
parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora, por prazo não superior a dois anos; 
 



 
 

 

10.1.3. declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar  parceria ou 
contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a 
administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item 10.1.2.  

 
10.2. As sanções previstas nos itens 10.1.2. e 10.1.3. são prerrogativas exclusivas do Secretário Municipal 
de Saúde, o qual deverá, antes de aplicá-la, conceder o prazo de dez dias para a defesa do interessado no 
processo e a reabilitação poderá ser requerida após dois anos de aplicação da penalidade.  
 
10.3. Prescreve em cinco anos, contados da data da apresentação da prestação de contas, o direito da 
administração de aplicar a penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.  
 
11. DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 
 
11.1. Será obrigação da Organização da Sociedade Civil a realização de processo seletivo para contratação 
dos profissionais necessários ao funcionamento dos serviços para os quais for selecionado, bem como de 
um Coordenador Técnico para cada serviço, de acordo com a legislação vigente e as necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde de Mairinque, mantendo registros organizados dos referidos processos. 
  
11.2. A Organização da Sociedade Civil deverá encaminhar seus profissionais para cursos de capacitação 
em serviços relativos ao programa Estratégia de Saúde da Família de forma direta ou indiretamente, 
disponibilizando recursos financeiros para este fim. 
 
11.3. A Organização da Sociedade Civil deverá garantir que as equipes de Saúde da Família, prestem 
atendimento adequado à população adstrita, de acordo com o preconizado pela Política Nacional de 
Atenção Básica. 
 
11.4. As contratações realizadas pela Organização da Sociedade Civil, serão de sua inteira 
responsabilidade, sendo obrigatório o cumprimento da legislação trabalhista, convenções e acordos 
coletivos de trabalho e normas de saúde e segurança do trabalho, eximindo a Prefeitura Municipal de 
Mairinque de quaisquer responsabilidades ou encargos delas recorrentes, sejam sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, incluindo-se as verbas rescisórias trabalhistas, devidas em função do término 
do convênio. A Prefeitura Municipal de Mairinque, não será responsabilizada pelas relações estabelecidas 
entre a entidade e seus profissionais contratados. 
 
11.5. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a serem vítimas os empregados, 
quando em serviço, tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 
legais para o exercício da atividade. 
 
11.6. Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causada por 
seus empregados ou representante, a terceiros ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada 
sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93. 
 
11.7. Substituir os profissionais que não se adequarem às necessidades dos programas e equipes em 
funcionamento, bem como aqueles que se desligarem por iniciativa própria; 
  
11.8. Substituir os profissionais em gozo de férias ou licenças, garantindo o adequado funcionamento das 
equipes e programas em funcionamento. 
 
12. OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 
 
12.1. São obrigações do Município: 
 

12.1.1. Transferir a Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros, objeto deste Termo, em 
conformidade com o cronograma de desembolso; 



 
 

 

 
12.1.2. Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços 
contratados, objeto deste  ajuste; 
 
12.1.3. Monitorar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados  pela  
Organização da Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes na proposta, (através 
dos relatórios); 
 
12.1.4.  Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as 
providências cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma 
irregularidade; 
 
12.1.5.  Disponibilizar os modelos de relatórios das atividades da Organização da Sociedade Civil; 
 
12.1.6. Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, solicitando pareceres de técnicos de 
áreas específicas, sempre que necessário. 

 
12.2. Realizar a Coordenação Técnica dos projetos e programas, garantindo padrões de qualidade, de 
acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; 
 
12.3. Garantir a área física e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades assistenciais, 
responsabilizando-se pela manutenção e conservação dos mesmos; 
 
12.4. Fornecer materiais médicos, insumos e medicamentos conforme padronizações vigentes, necessários 
às atividades desenvolvidas; 
 

12.4.1. A Organização da Sociedade Civil é responsável pela aquisição de material de escritório e de 
limpeza das unidades que gerir, devendo tais despesas serem apresentadas no Plano de Trabalho. 
 
12.4.2. Os medicamentos e insumos serão enviados pela Secretaria de Saúde nas quantidades que 
costumeiramente se adquire para as demais unidades de saúde congêneres, sendo que a necessidade 
de maior quantitativo será analisada após requerimento, pela Secretaria de Saúde, a qual providenciará 
se a demanda for julgada procedente. 
 
12.4.3. Caso a Secretaria de Saúde detecte o desperdício de medicamentos e insumos, mediante o 
exercício do contraditório, glosará os valores dos repasses financeiros, passando a responsabilidade de 
repô-los à Organização da Sociedade Civil. 

 
12.5. Coordenar e participar da capacitação dos recursos humanos das equipes de Saúde da Família; 
 
12.6. Encaminhar formalmente à Organização da Sociedade Civil, relatório sobre a atuação ou conduta de 
profissionais que não se adequarem às necessidades dos programas e equipes em funcionamento; 
 
12.7. Garantir o reajuste do valor por equipe a ser transferido à Organização da Sociedade Civil, sempre 
que tal reajuste se faça necessário e de acordo com demonstração e justificativa de custos; 
 
12.8. Comunicar formalmente à Organização da Sociedade Civil as alterações que possam ocorrer nos 
programas e projetos em andamento, em tempo hábil para as adaptações que possam ser necessárias. 
 
12.9. Nomear uma comissão de monitoramento e avaliação para avaliar as parcerias celebradas com 
organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato 
publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos um servidor ocupante 
de cargo efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal da administração pública; 
 
13. DA RESCISÃO  
 



 
 

 

13.1. O Termo de Colaboração pode ser rescindido por quaisquer uma das causas e na forma prevista nos 
Arts. 77 a 80 da Lei 8666/93, ou, também: 
 

13.1.1. Por iniciativa das partes, a qualquer momento, devendo ocorrer comunicação prévia e expressa 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.  
 
13.1.2. Se constatada a ocorrência de desvio de finalidade ou ilegalidades que possam ensejar atos de 
improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública.  

 
14. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
14.1. O presente Chamamento Público poderá ser revogado pela Prefeitura Municipal de Mairinque, no todo 
ou em parte, por razões de interesse público, derivadas de fato supervenientes comprovados, ou anulá-la 
por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado para o conhecimento dos 
participantes da licitação. A Prefeitura poderá, ainda, prorrogar, a qualquer tempo, os prazos para 
recebimento dos Planos de Trabalho ou para sua abertura. 
 
14.2. As Organização da Sociedade Civil interessadas assumem todos os custos de preparação e 
apresentação de suas propostas e a Prefeitura Municipal de Mairinque não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório. 
 
14.3. Cada Organização da Sociedade Civil é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações 
prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 
documento ou a inverdade das informações nele contidas implicará na imediata desclassificação da 
Organização da Sociedade Civil que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do 
contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
14.4. Após a apresentação do Plano de Trabalho, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente 
de fato superveniente e aceito pela Comissão de Seleção. 
 
14.5. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se- á o do 
vencimento. Só se iniciam e encerram os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de 
Mairinque. 
 
15.6. É facultado ao Presidente da Comissão de Seleção, em qualquer fase deste Chamamento, promover 
diligências com vistas a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão posterior 
de documentos ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública de recebimento e análise 
dos Planos de Trabalho. 
 
15.7. As Organização da Sociedade Civil intimadas para prestar qualquer esclarecimento adicional deverão 
fazê-lo no prazo determinado pelo Presidente da Comissão de Seleção, sob pena de desclassificação/ 
inabilitação. 
 
15.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 
Organização da Sociedade Civil, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata 
compreensão da sua proposta. 
 
15.9. As normas que disciplinam este Chamamento Público serão sempre interpretadas em favor da 
ampliação da disputa e atendimento dos ditames e objetivos da Lei 13.019/2014, desde que não 
comprometam o interesse público da Administração, a finalidade e a segurança da futura parceria. 
 
15.10. As decisões referentes a este processo Chamamento Público poderão ser comunicadas às 
Organização da Sociedade Civil por qualquer meio que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação na Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. 
 
15.11. A simples participação da Organização da Sociedade Civil neste Chamamento Público implicará a 
aceitação de todos os termos e condições deste Edital. 



 
 

 

 
15.12.. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização da 
Sessão de recebimento e julgamento dos planos de trabalho na data marcada, a sessão será 
automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente 
estabelecido, exceto se a Comissão de Seleção não estabelecer de outro modo. 
 
15.13. O Edital encontra-se disponível na Divisão de Licitações, situada a Avenida Lamartine Navarro, nº 
514, Centro, Mairinque-SP, CEP 18.120-000, em dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas. Os 
interessados no edital poderão consultar e/ou obter mediante o acesso ao site da prefeitura 
www.mairinque.sp.gov.br na aba licitações. 
 
15.14. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Seleção em conformidade com as disposições 
constantes do presente Edital e legislação pertinente. 
 
15.15. Para todas as questões suscitadas na execução deste certame, que não forem resolvidas 
administrativamente, fica eleito o foro da Comarca de Mairinque, com renúncia expressa de qualquer outro, 
por mais privilegiado que seja. 
 
16. FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS  
 
16.1. Os interessados poderão formalizar consultas via fone (11) 4718 -8714/8680, informando o número do 
Chamamento Público, ou diretamente na Divisão de Licitações.  
 
16.2. Em caso de não solicitação, pelas Organizações da Sociedade Civil, de esclarecimentos ou 
informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos são suficientemente claros e precisos, não 
cabendo, posteriormente, o direito a qualquer reclamação.  
 
16.3.  Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente 
Edital e seus Anexos deverá ser dirigido ao Presidente da Comissão de Seleção através do e-mail 
glaucia.almeida@mairinque.sp.gov.br, protocolado junto a Divisão de Materiais e Suprimento, situada a Av. 
Lamartine Navarro, nº 514, Centro – Mairinque - SP CEP. 18120-000, telefone (11) 4718-8714/8680, em 
dias úteis, no horário de 09:00 às 16:00 horas, dentro do prazo descrito no artigo 41 da Lei Federal nº 
8666/93, que por analogia ora se utiliza. 
 
16.4. Para eventual exercício do direito de impugnar os termos do Edital do presente Chamamento Público 
conforme disposto no Artigo 41 da lei 8.666/93, os interessados deverão protocolizar expediente dirigido ao 
S.r. Prefeito Municipal na Av. Lamartine Navarro, n.º 514 – Centro – Mairinque – SP, CEP. 18.120-000, 
Estado de São Paulo no Serviço de Protocolo no horário das 09:00 às 16:00 horas.    
 
 

Mairinque, 25 de outubro de 2019. 
 
 

 
 

OVIDIO ALEXANDRE AZZINI 
Prefeito Municipal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
ANEXO I 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 
METAS E INDICADORES 

 
1. Objeto 

 

Seleção de projetos para: 

- Gestão, gerenciamento e execução de 06 (Seis) unidades de Atenção Básica para Estratégia de Saúde da 

Família; 

- Gestão, gerenciamento e execução de 01 CAPS I (Centro de Atenção Psicossocial); 

- Gestão, gerenciamento e execução de 01 SRT tipo II (Serviço de Residência Terapêutica). 

 

 

2. Justificativa 
 

Necessário o chamamento público para continuidade dos serviços de Atenção Básica de Saúde no modelo 

ESF (Estratégia de Saúde da Família), para continuidade no atendimento à saúde mental do município com 

a operacionalização do CAPS (Centro Atenção Psicossocial) e do SRT tipo II (Serviço de Residência 

Terapêutica), todos já em funcionamento. 

 

 

3. Objeto e valor estimado: 
 

Composição Serviço Quantidade Valor Mensal 
máximo 

Portaria 

Gestão de 06 (Seis) ESF + 
contratação de 02 farmacêuticos 

 06 ESF Até R$ 250.000,00 Nº 2.436 de 
21/09/17 

Gestão de 01 (Um) CAPS I 01 CAPS Até R$ 47.000,00 Nº 3.089 de 
23/12/11 

Gestão de 01 (Um) SRT 01 SRT tipo 
II 

Até R$ 34.000,00 Nº 3.090 de 
23/12/11 

 

 

4. RELAÇÃO DAS ESFS E SEUS ENDEREÇOS 
 

1. ESF Porta do Sol 

Rua Álvares de Azevedo, s/ nº - Loteamento Porta do Sol 

Telefone:4708-1418 

2. ESF Dona Catarina 

Estrada Municipal, s/nº - Estação Dona Catarina 



 
 

 

Telefone: 4246-2200 

3. ESF Vila Barreto Alto 

Rua José Pereira Capitão, s/nº - Vila Barreto 

Telefone: 4718-3169 

4. ESF Vila Barreto Baixo 

Rua Angelina P. Caramante, nº 216 – Vila Barreto Baixo 

Telefone: 4718-6122 

5. UBS Três Lagoinhas 

Av. Brasil Japão, nº 1639 – Três Lagoinhas 

Telefone:  4718-1504 – Orelhão: 4718-0417 

6. UBS Jardim Vitória 

Rua João Assis de Castro, nº 648 – Jardim Vitória 

Telefone: 4718-6119 

ENDEREÇO DO CAPS I 

 CAPS I – Mairinque 

 Av. Mitsuke nº 879 – Jardim Cruzeiro 

 Telefone: 4718 – 5373 

ENDEREÇO SRT tipo II 

 SRT Mairinque 

 Av. 27 de Outubro nº 169 – Vila Sorocabana 

O horário de atendimento das Unidades ESF é de Segunda à Sexta-Feira, no período das 07:00 às 16:00. 

O horário de atendimento no CAPS I é de Segunda à Sexta-Feira, no período das 07:00 às 16:00. 

O horário de funcionamento do SRT é de Segunda à Segunda 24 horas.  

5. Do Atendimento 
 

Para elaboração do Programa de Trabalho, os interessadas no certame deverão conhecer todos os 

elementos informativos fornecidos pela contratante, tendo em vista o completo conhecimento do objeto, em 

prol da apresentação da proposta de programa de trabalho adequada aos propósitos do presente processo 

de seleção. Deverá ser solicitada visita técnica em todas as unidades referidas. 

 



 
 

 

Os interessados deverão também, para composição do preço ofertado na proposta, levar em consideração 

todas as despesas para implantação e execução do Programa de Trabalho, neles incluídos os de pessoal, 

dissídios coletivos, encargos sociais, estrutura, materiais de consumo (limpeza, descartáveis, material de 

escritório, gêneros alimentícios, uniformes e crachás), manutenção básica das unidades (Mão de obra e 

materiais), locação de veículos, locação de equipamentos se necessário. 

 

 

6. Quantitativo mínimo de profissionais nas unidades de saúde: 
 

Equipe de Saúde da Família – ESF (06 Equipes ESF) 

 

Profissional Quantidade Carga horária Dias semana 

Enfermeiro 06 40 horas semanais Segunda à sexta 

Técnico 
enfermagem 

16 40 horas semanais Segunda à sexta 

Auxiliar 
Administrativo 

06 40 horas semanais Segunda à sexta 

Auxiliar Serviços 
Gerais 

06 40 horas semanais Segunda à sexta 

Médico clinico geral 06 40 horas semanais Segunda à sexta 

Farmacêutico **02 40 horas semanais Segunda à sexta 

 

**Apenas as unidades de Dna. Catarina e Barreto Baixo tem dispensação de medicamentos, sendo 

necessária a presença de farmacêutico. 

- Os Agentes Comunitários de Saúde são contratados por meio de processo seletivo público com vínculo 

empregatício direto com o órgão (Prefeitura), portanto sua contratação e remuneração são feitos 

diretamente pela Prefeitura. 

  

Equipe do CAPS I (01 Equipe) 

 

Profissional Quantidade Carga horária Dias semana 

Enfermeiro 01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Técnico 
enfermagem 

01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Auxiliar 
Administrativo 

01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Auxiliar Serviços 
Gerais 

01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Terapeuta 
Ocupacional 

01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Assistente Social 01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Psicólogo 01 40 horas semanais Segunda à sexta 

Artesão 01 30 horas semanais Segunda à sexta 

Médico psiquiatra 01 Atendimento da 
demanda 

A definir 

 



 
 

 

Equipe do SRT tipo II (01 Equipe). 

 

Profissional Quantidade Carga horária Dias semana 

Técnico de 
enfermagem 

01 40 horas semanais Segunda a sexta 

Cuidadores 07 Escala 12 x 36 Segunda a Segunda 

Auxiliar Serviços 
Gerais 

01 40 horas semanais Segunda a Sexta 

 

 

7. DO PRAZO CONTRATUAL 
 

O contrato terá a duração de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por até 60 (Sessenta) meses. 

 

8. METAS E INDICADORES 
 

1. METAS QUANTITATIVAS/MÊS - PARA AS UNIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 

PROFISSIONAL 
 

CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL 

ATENDIMEN
TOS 

PROCEDIMENT
OS 

VISITAS 
DOMICILIARES 

ATIVIDADE 
COLETIVA 

MÉDICO *160 300 - 15 3 

ENFERMEIRO 160 200 100 15 5 

TÉCNICO DE 
ENFERMAGEM 

160 - 300 10 5 

 JORNADA DE 40 HORAS DEVENDO OBSERVAR A NECESSIDADE DE DEDICAÇÃO MÍNIMA DE 

32 HORAS DA CARGA HORÁRIA PARA ATIVIDADES NA EQUIPE DE SAÚDE DA FAMÍLIA. 

 

2. METAS QUANTITATIVAS/MÊS - PARA O CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS 1) 

PROFISSIONAL CARGA 
HORÁRIA 
MENSAL 

ATENDIMENTOS SAÚDE 
MENTAL/CAPS/MATRICIAMENTO 

ATENDIMENTOS 
DE PACIENTES DA 

RESIDÊNCIA 
TERAPÊUTICA 

MÉDICO PSIQUIATRA 160 200 40 

ENFERMEIRO 160 100 40 

TÉCNICO/AUXILIAR DE 
ENFERMAGEM 

160 - - 

TERAPEUTA 
OCUPACIONAL 

160 200 40 

PSICOLOGO 160 200 40 

ASSISTENTE SOCIAL 160 200 40 

ARTESÃO 120 150 40 

 

A equipe técnica do CAPS deverá ir 04 vezes no mês, ou seja, uma vez por semana, realizar atividades na 

RT, além de atendê-los no CAPS. 

 



 
 

 

Com relação ao CAPS/RT seguindo a Portaria nº336 de 19/02/2002 respeitando assim a equipe mínima 

para o bom funcionamento bem como a troca de profissionais para melhora ao Projeto Terapêutico quando 

se fizer necessário. 

 

9. A gestão e gerenciamento das UBS deverá seguir a Política Nacional de Atenção Básica – Portaria 
nº 2.436 de 21/09/17. 
 

10.  A gestão e gerenciamento do CAPS e SRT deverá seguir a Política Nacional da Saúde Mental – 
Portaria nº 3.088/2011.  

 

 
 
  



 
 

 

ANEXO II 
CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 

ROTEIRO PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE TRABALHO 
 
A proposta de trabalho deverá conter:  
 
1. TÍTULO  
 
PROPOSTA TÉCNICA PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E 
SERVIÇOS DE SAÚDE de 06 (seis) Atenção Básica, para Estratégia de Saúde da Família (ESF) e/ou 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS)1 CAPS I e 1 Serviço de Residência Terapêutica no 
Município de Mairinque/SP, por meio de Termo de Colaboração.  
 
2. ÍNDICE  
 
3. ROTEIRO  
 
3.1. INTRODUÇÃO  
 
Contextualização da população beneficiada e do território habitado pela mesma, através da apresentação 
do perfil socioeconômico e epidemiológico dos sistemas oficiais do Ministério da Saúde, bem como da rede 
de serviços disponível.  
 
Apresentação da filosofia de gestão da proponente, incluindo organograma (vertical) da instituição.  
 
3.2. OBJETIVO GERAL  
 
3.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
3.4. METAS  
 
Definir as metas quantitativas – produção, aspectos econômicos, operacional e administrativo;  
 
Definir as metas qualitativas – satisfação do usuário, acolhimento com classificação de risco, dentre outros;  
 
3.5. METODOLOGIA DE TRABALHO  
 
Deverá apresentar a descrição do modo como a proponente fará a gestão dos programas a serem 
realizados e a articulação com a rede de serviços;  
 
Deverá apresentar a descrição do modo como atenderá as exigências contidas nesse edital, inclusive as 
metas de produção;  
 
Deverá apresentar o quadro de pessoal com a quantificação exigida pelas normas do Ministério da Saúde.  
 
Deverá comprovar a experiência técnica para desempenho das atividades.  
 
3.6. AÇÕES: a serem desenvolvidas visando concretizar os objetivos estabelecidos pela proponente – uma 
ação deve demonstrar o procedimento que será adotado para executar os objetivos do projeto, tendo em 
vista maximizar a eficiência na realização dos mesmos.  
 
3.7. PLANO DE TRABALHO   
 
Apresentar plano de trabalho visando a melhoria da eficiência e qualidade do serviço, do ponto de vista 
econômico, operacional e administrativo, e os respectivos prazos de execução.  
 
3.8. MECANISMO DE CONTROLE INTERNO 



 
 

 

 
Tendo em vista a realização da proposta de trabalho e o alcance das metas estabelecidas no edital de 
seleção.  
 
3.9. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
 
3.10. PROPOSTA DE PREÇO/PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS  
 
Deverá ser apresentada sem emendas ou rasuras contendo: o valor anual global, valor das parcelas 
mensais e planilha de custos/despesas mensais, composição dos encargos sociais e dos 
impostos/taxas/contribuições e respectivas bases de cálculo.  
 
3.11. DEFINIÇÃO DE INDICADORES PARA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DE QUALIDADE NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANEXO III 

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2019 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2019 
PROCESSO Nº 1615/2019 

 
 

Aos ............. dias do mês de ...................de dois mil e dezenove, de um lado o MUNICÍPIO DE 

MAIRINQUE, com sede na Av. Lamartine Navarro, nº 514, Centro, Mairinque/SP, CEP 18120-000, neste ato 

representado pelo Prefeito Ovídio Alexandre Azzini, doravante denominado MUNICIPIO    e    de    outro    

Organização da Sociedade Civil xxxxxxxx, inscrita no CNPJ/MF nº xxxxx, com endereço na Rua xxxxx, nº 

xxx, Bairro xxxxxx, Cidade xxxxxxxx/xx,  daqui   em   diante   denominada OSC, tem como justo e 

compromissado, mediante as cláusulas e condições estabelecidas o seguinte: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui  objeto do presente  Termo de colaboração a (gestão, gerenciamento e execução de 

assistência em saúde através da Estratégia de Saúde da Família e/ou gestão, gerenciamento e execução 

de 01 Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e gestão, gerenciamento e execução de 01 Serviço de 

Residência Terapêutica (SRT tipo II)), no Município de Mairinque/SP, de acordo com o estabelecido nos 

Planos Municipais de Saúde, Plano Diretor Municipal, Conferências Municipais de Saúde e aprovados pelo 

Conselho Municipal de Saúde e em consonância com o estabelecido pela Portaria do Ministério da Saúde, 

nº 2.436, de 21 de setembro de 2017, que aprova a Política Nacional de Atenção Básica e estabelece a 

revisão de diretrizes para a organização  da atenção básica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, 

conforme Anexo I deste Edital e Plano de Trabalho OSC ao MUNICIPIO. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

2.1  A Organização da Sociedade Civil se compromete a: 
 
2.1.1 Realizar processo seletivo para contratação dos profissionais necessários ao funcionamento da 

Estratégia da Saúde da Família e Saúde bucal, de acordo com a legislação vigente, mantendo registros 

organizados dos referidos processos; 

 
2.1.2 Responsabilizar-se pela contratação e manutenção dos recursos humanos necessários ao adequado 
funcionamento das equipes de Saúde da Família, além de um Coordenador técnico para as ações, de 

acordo com as necessidades apresentadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Mairinque. 
 
2.1.3 Substituir os profissionais que não se adequarem às necessidades dos programas e equipes em 
funcionamento, bem como aqueles que se desligarem por iniciativa própria.  

 
2.1.4 Substituir os profissionais em gozo de férias ou licenças, garantindo o adequado funcionamento das 

equipes e programas em funcionamento, de acordo com as exigências do edital e seus anexos. 
 
2.1.5 A Organização da Sociedade Civil deverá participar de capacitação dos Recursos Humanos das 
Equipes de Saúde da Família de forma direta ou indiretamente, disponibilizando recursos financeiros para 

este fim. 
 
2.1.6 A Organização da Sociedade Civil garantir que as equipes de Saúde da Família, prestem atendimento 

adequado à população adstrita, de acordo com o preconizado pela Política Nacional de Atenção Básica. 

 
2.1.7 Responsabilizar-se por suas contratações, eximindo o Município de quaisquer responsabilidades ou 
encargos delas recorrentes, sejam sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, ou de qualquer outra 

natureza, incluindo-se as verbas rescisórias trabalhistas, devidas em função do término do convênio. O 
Município não será responsabilizada pelas relações estabelecidas entre a entidade e seus profissionais 
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contratados. 

 
2.1.8 A Organização da Sociedade Civil deverá manter sistema de acompanhamento financeiro mensal e 

monitoramento e avaliação sistemática do cumprimento do Projeto, prestando contas ao Município de 
Mairinque mensalmente e, ao final de 12 (doze) meses, disponibilizando-os em seus sítios de internet para 

conhecimento público.  
 
2.1.9 Obedecer ao estipulado nas Convenções Coletivas de Trabalho das categorias que empresa, 

inclusive quanto ao fornecimento de vale refeição, vale transporte, seguro de vida, adicional de 

insalubridade e cesta básica aos seus empregados envolvidos na prestação dos serviços. 
 

2.1.10  A execução do objeto deste termo será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Mairinque, por Comissão de Monitoramento e Avaliação e pelo Conselho Municipal de Saúde. 

 

2.1.11  Arcar com todos os encargos sociais previstos na legislação vigente e de quaisquer outros em 
decorrência da sua condição de empregadora, apresentando mensalmente ao Município a comprovação do 
recolhimento do FGTS e INSS, bem como a folha de pagamento dos funcionários que suprem a 

ata/contrato, sem o que, não serão liberados os repasses financeiros. 
 

2.1.12  Nos termos da legislação trabalhista e previdenciária deve proceder as anotações e registros 
pertinentes a todos os empregados que atuarem nos serviços, assumindo exclusivamente todas as 
obrigações advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juízo que versarem sobre 

pleitos trabalhistas e/ou previdenciários propostos por empregados ou terceiros que alegarem vínculo com a 
Organização da Sociedade Civil. 

 
2.1.13  Responsabilizar-se por quaisquer acidentes nos quais venham a serem vítimas os empregados, 

quando em serviço, tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem e demais exigências 
legais para o exercício da atividade. 
 

2.1.14  Responder por danos e desaparecimento de bens materiais, e avarias que venham a ser causada 
por seus empregados ou representante, a terceiros ao próprio local de serviço, desde que fique comprovada 

sua responsabilidade, de acordo com o art. 70, da Lei nº 8.666/93. 
 

2.1.15  Apresentar, para patrimoniamento, no prazo de 30 (trinta) dias a contar da aquisição, os bens de 
consumo móveis, duráveis, os quais incorporam o patrimônio do Município de Mairinque quando adquiridos 
com valores de repasses financeiros.  

 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO MUNICIPIO DE MAIRINQUE 

 
3.1 O Município de Mairinque se compromete a: 
 
3.2.Transferir à Organização da Sociedade Civil os recursos financeiros, objeto deste Termo, em 

conformidade com o cronograma de desembolso; 

 
3.3. Assessorar tecnicamente a Organização da Sociedade Civil na execução dos serviços contratados, 

objeto deste ajuste; 
 
3.4. Monitorar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados pela Organização da 

Sociedade Civil através dos indicadores de avaliação constantes na proposta; 

 
3.5. Recomendar e oficializar prazo para que a Organização da Sociedade Civil adote as providências 

cabíveis para o cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 
 
3.6. Disponibilizar os modelos de relatórios das atividades da Organização da Sociedade Civil; 
 
3.7. Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, solicitando pareceres de técnicos de áreas 
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específicas, sempre que necessário. 

 
3.8. Realizar a Coordenação Técnica dos projetos e programas, garantindo padrões de qualidade, de 

acordo com as diretrizes do Ministério da Saúde, Secretarias Estadual e Municipal de Saúde; 
 
3.9. Garantir a área física e equipamentos necessários ao desenvolvimento das atividades assistenciais, 

responsabilizando-se pela manutenção e conservação dos mesmos; 
 
3.10. Fornecer materiais médicos, insumos e medicamentos conforme padronizações vigentes, necessários 

às atividades desenvolvidas; 

 
3.10.1. A Organização da Sociedade Civil é responsável pela aquisição de material de escritório e de 
limpeza das unidades que gerir, devendo tais despesas serem apresentadas no Plano de Trabalho. 
 
3.10.2. Os medicamentos e insumos serão enviados pela Secretaria de Saúde nas quantidades que 
costumeiramente se adquire para as demais unidades de saúde congêneres, sendo que a necessidade 
de maior quantitativo será analisada após requerimento, pela Secretaria de Saúde, a qual providenciará 
se a demanda for julgada procedente. 
 
3.10.3. Caso a Secretaria de Saúde detecte o desperdício de medicamentos e insumos, mediante o 
exercício do contraditório, glosará os valores dos repasses financeiros, passando a responsabilidade de 
repô-los à Organização da Sociedade Civil. 

 
3.11. Encaminhar formalmente à Organização da Sociedade Civil, relatório sobre a atuação ou conduta de 

profissionais que não se adequarem às necessidades dos programas e equipes em funcionamento; 
 
3.12. Garantir o reajuste do valor por equipe a ser transferido à Organização da Sociedade Civil, sempre 

que  tal reajuste se faça necessário e de acordo com demonstração e justificativa de custos; 

 
3.13. Comunicar formalmente à Organização da Sociedade Civil as alterações que possam ocorrer nos 

programas e projetos em andamento, em tempo hábil para as adaptações que possam ser necessárias. 

 
3.14. Nomear uma comissão de monitoramento e avaliação para avaliar as parcerias celebradas com 

organizações da sociedade civil mediante termo de colaboração ou termo de fomento, constituído por ato 
publicado em meio oficial de comunicação, assegurada a participação de pelo menos dois servidores 

ocupantes de cargos efetivos ou empregos permanentes do quadro de pessoal da administração pública; 
 
3.15. A fiscalização e acompanhamento da execução deste termo de colaboração pelo MUNICIPIO ou por 

seus órgãos, não excluem, nem reduz a responsabilidade da Organização da Sociedade Civil, nos termos 
da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações posteriores. 

 
CÁUSULA QUARTA – DO REPASSE FINANCEIRO, SUA APLICAÇÃO E SALDOS 

 
4.1. O recurso financeiro a ser transferido nos termos de parceria que se pretende entabular neste 
chamamento público será de, no máximo R$3.000,000,00 (três milhões de reais) para o lote 01 e/ou R$ 
972.000,00 (novecentos e setenta e dois mil reais) para o lote 2, respeitado o limite de 12 meses de 
vigência. 
 

4.1.1. Os recursos financeiros referentes a esta parceria serão depositados em conta corrente específica 
a ser aberta pela Organização da Sociedade Civil no Banco do Brasil, agência xxxx, Conta Corrente 
xxxxx, especialmente aberta para esse fim, estando seus rendimentos de ativos financeiros serão 
aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas exigidas 
para os recursos transferidos. 
 
4.1.2. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 
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serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de trinta dias, sob pena de imediata 
instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela autoridade competente da 
administração pública.    
 
4.1.3. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência 
eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta 
bancária. 
 

4.1.3.1. Os pagamentos feitos pela Organização da Sociedade Civil deverão ser realizados mediante 
crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços. 
  
4.1.3.2. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o 
termo de colaboração ou de fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie, 
mediante emissão de recibo que bem especifique a natureza do pagamento.  

 
4.1.4. O não cumprimento de no mínimo 80% das METAS DE CONTRATAÇÃO DE RECURSOS 
HUMANOS descritas no Anexo I, que não tiverem suas justificativas aceitas pela Comissão de 
Monitoramento e Avaliação, implicarão no desconto proporcional dos valores pactuados, que incidirá 
sobre 100% do valor. 
 

4.1.4.1. As regras previstas no subitem acima valerão para o caso de não haver contratação de 
profissionais para a cobertura de férias dos contratados.  

 
4.2. A liberação de recursos financeiros da parceria ocorrerá mensalmente, à razão de 1/12 do valor total 
previsto para cada lote no subitem 8.1. e estão condicionados a prestação de contas dos do mês 
imediatamente anterior ao do desembolso.  
 

4.2.1. O prazo para o protocolo das prestações de contas será o dia 15 de cada mês, estando a 
Organização da Sociedade Civil isenta do pagamento de taxa de expediente referente ao protocolo e a 
liberação dos recursos, no dia 16 de cada mês.  
 
4.2.2. O Município terá o prazo máximo de 60 (sessenta) dias para analisar as contas prestadas e, 
aprovando-as, as arquivará ou, reprovando total ou parcialmente, serão imediatamente apresentadas as 
glosas para serem feitas no repasse imediatamente posterior e aplicadas as sanções contratuais, se o 
caso.  
 
4.2.3. Aplicam-se às prestações de contas o disposto nos Arts. 63 a 68 da Lei 13.019/2014, no que 
couber. 
 
4.2.4. Os recursos financeiros serão liberados tão somente mediante o protocolo da prestação de contas, 
sendo os haveres decorrentes da auditoria destas, resolvidos no mês imediatamente posterior à 
conclusão da verificação.   
 
4.2.5. O Conselho Municipal de Saúde de Mairinque deverá aprovar as prestações de contas anuais. 

 
4.3. O Município e a Organização da Sociedade Civil disponibilizarão os processos de liberação de recursos 
e análise de prestações de contas em seus sítios de internet.  
 
4.4. Os planos de trabalho da parceria poderão ser revistos para alteração de valores ou de metas, 
mediante termo aditivo ou por apostila ao plano de trabalho original. 
 
4.5. Verificada a existência de saldo financeiro a cada mês nos repasses do Município de Mairinque, o 

montante será obrigatoriamente aplicado em fundo de aplicação financeira e será recolhido pela 

Organização da Sociedade Civil ao Município de Mairinque, quando do término deste convênio. 
 
4.6. A Organização da Sociedade Civil se obriga a apresentar a prestação de contas mensal, extratos 

bancários que comprovem o procedimento descrito no item 4.2. 
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4.7. A despesa oriunda do termo de colaboração correrá por conta das seguintes dotações: 
 

- Classificação funcional: 10.301.0029.2.244 - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – ATENÇÃO BÁSICA; 
 
- Classificação funcional: 10.301.0029.2.194 - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – SAUDE GERAL; 
 
- Classificação funcional: 10.301.0029.2.246 - Elemento de despesa: 3.3.90.39.00 – SAÚDE GERAL;  

 
 

CLÁUSULA QUINTA – DA VIGÊNCIA 

 
5.1. O presente Termo de colaboração terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da sua assinatura, 

podendo ser prorrogado, limitado ao prazo máximo de 60 (sessenta) meses, por acordo das partes 
mediante Termo Aditivo. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

 
6.1. O Termo de Colaboração pode ser rescindido por quaisquer uma das causas e na forma prevista nos 
Arts. 77 a 80 da Lei 8666/93, ou, também: 
 

6.1.1. Por iniciativa das partes, a qualquer momento, devendo ocorrer comunicação prévia e expressa 
com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.  
 
6.1.2. Se constatada a ocorrência de desvio de finalidade ou ilegalidades que possam ensejar atos de 
improbidade administrativa ou crimes contra a administração pública.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA- DOS DOCUMENTOS 

 
7.1 Os documentos originais comprobatórios das receitas e despesas realizadas  serão  obrigatoriamente 

arquivados pela Organização da Sociedade Civil, em ordem cronológica, ficando à disposição dos 

partícipes, bem como do Tribunal de Contas. 
 
7.2. O Plano de Trabalho é parte indissociável deste Termo de Colaboração e constitui seu objeto, devendo 

ser cumprido fielmente.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS 

 
8.1. Os profissionais contratados para a execução do Plano de Trabalho deverão preencher os critérios 

técnicos estabelecidos pela Secretaria Municipal de Saúde, em consonância com o Ministério da Saúde, 

deverão apresentar a escolaridade e formação necessárias para o desempenho do cargo, bem como estar 

apto ao exercício da profissão perante seu conselho de classe profissional. 

 
8.2. Os profissionais contratados serão demitidos e substituídos nos seguintes casos: 
 

8.2.1. Assumirem outra(s) atividade(s) que comprometa(m) a carga horária necessária para o 

desempenho da atividade profissional objeto deste termo; 
 
8.2.2. Deixar(em) de cumprir os compromissos e atribuições assumidas; 
 
8.2.3. Gerar(em) conflitos ou rejeição junto à comunidade. 

 
8.3. A substituição também ocorrerá de imediato na hipótese em que o profissional se demita, afastando-se 

de suas atividades por motivos particulares. 
 

8.4. As equipes que atuarão nos Programas, prestarão assistência ao indivíduo, à família e à comunidade, 
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em atividades voltadas para a promoção da saúde e prevenção de doenças, estimulando a participação 

comunitária nos aspectos referentes à saúde individual, coletiva e ambiental. 
 

8.5. As equipes contarão com o apoio permanente dos demais profissionais da Rede Municipal de saúde. 

 
CLÁUSULA NONA - DO REAJUSTE 

 
9.1.  Os recursos financeiros que custeiam o objeto deste Termo de Colaboração serão reajustados sempre 

de acordo com requerimento, acompanhado de demonstrativo de alteração de custos a serem apresentados 

à Secretaria Municipal de Saúde e aprovados pelo Município, de acordo com disponibilidade orçamentária. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA COORDENAÇÃO CONJUNTA 

 
10.1. O Município de Mairinque e a Organização da Sociedade Civil, indicarão, cada um, um profissional 

integrante de seus quadros para exercerem a coordenação conjunta deste Termo de Colaboração, os quais 
serão responsáveis pela coordenação das ações de rotina.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 
11.1. A Organização da Sociedade Civil apresentará mensalmente, relatório contendo o número de equipes, 

locais de atuação, população abrangida e assistida pelas equipes dos diferentes programas e atividades 

desenvolvidas, de acordo com modelo estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

 
11.2. O Relatório em questão deverá ser avalizado pela Coordenação Conjunta prevista na Cláusula 10.1. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO 

 
12.1 Fica eleito o foro da comarca de Mairinque, para dirimir qualquer questão relacionada à interpretação 

do presente Termo de Colaboração, renunciando os partícipes, a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
12.2. As omissões deste contrato serão supridas, no que couber, pela legislação afeta ao objeto do presente 
Termo de Colaboração. 
 

E por estarem os partícipes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 4 
(quatro) vias de igual teor e validade, na presença de duas testemunhas. 

 
 

Mairinque, XX de XXX de 2019.  
 
 

Ovídio Alexandre Azzini 
Prefeito 

 
 

Organização da Sociedade Civil 
 
 
TESTEMUNHAS: 
 

NOME : 

RG: 
 
 

 

NOME: 

RG: 
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ANEXO IV 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPREGADO MENOR NO QUADRO DA 

EMPRESA 

============================================================== 

 

Ref.: Chamamento Público nº 001/2019 

 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., sediada a 

.............................................................., na cidade de ................................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr. (a) .................................................................., portador (a) da Carteira 

de Identidade n.º ................................ e inscrito no CPF n.º .....................................DECLARA, para 

fins do disposto no inciso V, do art. 27, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho 

noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (). 

 

 

 

 

 

 

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

(Data) 

 

 

 

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

(Representante Legal) 
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ANEXO V 

Chamamento Público nº 001/2019 

 

============================================================== 

MINUTA DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

============================================================== 

 

Ref.: Chamamento Público 001/2019 

 

............................................................., inscrito no CNPJ n.º ..........................., sediada a 

.........................................................., na cidade de ......................................, por intermédio de seu 

representante legal o (a) Sr.(a) .................................................................., portador (a) da Carteira 

de Identidade n.º ................................ e inscrito no CPF n.º ......................................DECLARA, para 

fins do disposto no § 2º, do artigo 32, da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido 

pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não está impedida de participar de licitações ou 

contratar com a Administração Pública, Direta ou Indireta e que não é declarada inidônea pelo 

Poder Público, de quaisquer esferas da Federação. Não se encontra, nos termos da legislação em 

vigor ou do Pregão, sujeito a qualquer outro fato ou circunstância que possa impedir a sua regular 

participação na presente licitação, ou a eventual contratação que deste procedimento possa 

ocorrer. 

 

 

 

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

(Data) 

 

 

 

 

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

(Representante Legal) 
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ANEXO VI 

CHAMAMENTO PÚBLICO 001/2019 

============================================================== 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

============================================================== 

 

CONTRATANTE: __________________________________________________________________ 

CONTRATADO: ___________________________________________________________________ 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO N.º (DE ORIGEM):_______________________________________ 

OBJETO: _________________________________________________________________________ 

ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (*) _________________________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados: 

1. Estamos CIENTES de que: 

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico; 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, 

conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do 

TCESP; 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno 

do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o 

artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a 

contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil; 

d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser 

comunicada pelo interessado, peticionando no processo. 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação; 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber. 

 

 

 

LOCAL e DATA: _________________________________________________ 
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GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura:______________________________________________________ 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste: 

 

Pelo CONTRATANTE: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________ 

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

 

Pela CONTRATADA: 

Nome: _________________________________________________________ 

Cargo:__________________________________________________________ 

CPF: ____________________________ RG: __________________________ 

Data de Nascimento: ____/____/_____ 

Endereço residencial completo: ______________________________________ 

E-mail institucional ________________________________________________ 

E-mail pessoal:___________________________________________________  

Telefone(s):______________________________________________________ 

Assinatura: ______________________________________________________ 

Advogado:  

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico. 
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ANEXO VI 

Chamamento Público n.º 001/2019 

 

============================================================== 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

============================================================== 

 

CONTRATANTE: 

CNPJ Nº: 

CONTRATADA: 

CNPJ Nº: 

DATA DA ASSINATURA: 

VIGÊNCIA: 

OBJETO: 

VALOR (R$): 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, 

que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

LOCAL e DATA: 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura) 

 

 

 

 

 

 

 


