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As Políticas Públicas são de fundamental importância para o crescimento e formação 

do futuro da nossa nação, que cada vez mais sejam implementadas inovações, visando 

educação de forma complementar da população como um todo. 

 

4. Do Prazo 

O prazo de vigência desta parceria será até 31/12/2020, podendo ser prorrogado, 

contados a partir da data da assinatura, obedecidos os critérios de execução orçamentária. 

 

5. Da Modalidade 

Concurso de Projetos, para seleção de Organização Social Civil de Interesse Público - 

OSCIP. 

 

6. Requisitos 

 Com a finalidade de obter conhecimento sobre a realidade municipal, a proponente 

interessada deve realizar visita técnica para obtenção de informações que lhe proporcionam 

embasamento técnico para elaboração do Projeto. A respectiva visita será comprovada 

através da emissão de atestado de visita técnica, a ser emitido pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer, onde comprova que a entidade verificou os locais da 

realização dos serviços intermediários de apoio e organizativos dos programas a serem 

executadas, certificando que conhece suas peculiaridades. 

 O projeto proposto pela entidade devera detalhar os objetivos, as metas, os 

resultados a serem atingidos, o cronograma de execução, os critérios de avaliação e 

desempenho das ações implementadas, os indicadores de resultados e a previsão de 

despesas a qual, após aprovado pelo município, será parte integrante do Termo de Parceria 

a ser firmado. 

 

7. Metodologia  

 Para atingimento das metas, a OSCIP deverá desenvolver suas atividades em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, observadas as especificações técnicas 
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dados elementos quantitativos e descrição das atividades estabelecidas no presente Termo 

de Referência, considerando a execução das atividades em três áreas complementares: 

 AREA A  EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR 

 AREA B  INCENTIVANDO A EDUCAÇÃO 

 AREA C  INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 

 Deverá apresentar Plano de Trabalho, a ser aprovado pela Secretaria de Educação, 

contendo a metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento das atividades e 

comprimento das metas. Para tanto, certamente, a OSCIP deverá contratar profissionais 

para complementar as equipes dos programas da Secretaria. 

 A equipe que fará parte da parceria deverá ser descriminada em tabela que deverá 

obedecer as discriminações quanto a quantidades, atividade, horas técnicas, procedimentos 

e valores mensais a ser dispendido para desenvolver as atividades. 

 

Especificações Técnicas  

 A presente especificação técnica das áreas visa fornecer as informações básicas 

necessárias a formulação do projeto por parte dos proponentes, devendo ser avaliada, 

ajustada e revisada após a Visita Técnica. 

 

AREA A: EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR  

 O favorecimento do acesso à educação integral de qualidade em todas as faixas 

etárias em parceria com a sociedade através de ações para o desenvolvimento humano 

visando à formação de cidadãos conscientes de seu papel para a transformação. 

 O projeto na área complementar a educação faz-se necessário a análise e 

sistematização dos dados existentes sobre os programas e atividades educacionais na rede 

municipal, mapeando as carências e deficiências a serem supridas mediante trabalho 

complementar a ser desenvolvido, através de contratação de equipe multiprofissional para 

atuação nas áreas educacionais de complementaridade nas seguintes especialidades: 

Pedagogia, Psicologia, Psicopedagogia, e outras que no curso do projeto forem solicitados 

pela Secretaria Municipal de Educação, desde que compatível com a previsão orçamentaria 

deste Município. 
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Faz-se necessário também contratação de equipe técnica complementar para auxiliar 

na execução dos procedimentos administrativos, organização das atividades educacionais 

complementares e manutenção do ambiente, nas seguintes especialidades: Secretaria, 

Auxiliar de Secretaria. Auxiliar de Secretaria, Agente de Organização Escolar. Monitoria, e 

outras que no curso do projeto forem solicitados pela Secretaria. 

 

a) Estimativa de recursos humanos necessários para a área 

As equipes que irão fazer parte da parceria devem ser descriminadas em tabela que devera 

obedecer as discriminações quanto a quantidade, atividade, horas técnicas e procedimentos 

e valor mensal dispendido para desenvolver as atividades. 

Quantidade Atividade Perfil 
Horas 

Técnicas 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Pedagogi
a 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de pedagogia, com 
capacidade para atuar junto no Projeto “in 
loco” e também nas dependências da 
Secretaria, atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados por 
profissional habilitado, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implantado. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Psicologia 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de psicologia com 
capacidade para atuar junto ao Projeto “in 
loco” e também nas dependências da 
Secretaria. Atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado.  

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Nutrição e 
Seguranç
a 
Alimentar 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de nutrição e 
assessoramento na segurança alimentar, 
tanto no planejamento como na execução 
direta, prestando serviços diretamente ligado 
à Secretaria Municipal competente ou as 
unidades educacionais, com capacidade para 
atuar junto ao Projeto “in loco” e também nas 
dependências da Secretaria, atividades a 

40h/ 
semanais 
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serem realizadas por profissional habilitado, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e participação 
ativa no projeto a ser implementado. 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Psicopeda
gogia 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de psicopedagogia com 
capacidade para atuar junto ao Projeto “in 
loco” e também nas dependências da 
Secretaria, Atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados para ao 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Secretaria
do  

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de assessoramento com 
capacidade para atuar junto ao Projeto “in 
loco” e também nas dependências da 
Secretaria, atividades a serem realizadas por 
profissional capacitado, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado com atuação para o apoio 
administrativo no atendimento das 
necessidades cotidianas administrativas e 
operacionais. Com capacidade de 
atendimento a pessoas, realização de 
registros necessários, como na preparação, 
organização e arquivamento de documentos 
além de outras atividades inerentes a função. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Auxiliar de 
Secretaria  

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de assessoramento com 
capacidade para atuar junto ao projeto “in 
loco” e também nas dependências da 
Secretaria, atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Organizaç
ão 
Escolar  

A participação ativa nos projetos a ser 
implantado, realização de atividades 
administrativas como preparação 
organização e arquivamento de documentos. 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de assessoramento, com 
capacidade para atuar junto ao Projeto “in 
Loco” e também nas dependências da 

40h/ 
semanais 
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Secretaria, atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

Conforme 
demanda a 

ser levantada 
na 

elaboração 
do projeto 

Monitora 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar 
serviços na área de assessoramento e 
monitoramento, com capacidade para atuar 
junto ao Projeto “in loco” e também nas 
dependências da Secretaria, atividades a 
serem realizadas por profissional habilitado, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e participação 
ativa no projeto a ser implementado. 

40h/ 
Semanais 

 

b) Metas e Resultados Esperados 

• Promover ações que atendam às necessidades da educação para cidadania e 

favorecimento das relações interpessoais; 

• Atuar como complemento educacional com incentivo ao bom desempenho 

escolar e estímulos para o desenvolvimento psicomotor e intelectual; 

• Promover a valorização da cidadania através das atividades extra curriculares 

e complementares proporcionada aos integrantes do projeto. 

• Implementar atividades que se enquadram como complementares ao 

currículo obrigatório, como atividades recreativas, de acompanhamento e 

reforço escolar, aulas de informática, educação para a cidadania e direitos 

humanos, entre outras atividades que no curso do projeto forem solicitados. 

• Analisar e sistematizar os dados existentes sobre os programas e atividades 

educacionais na rede municipal, mapeando as carências e deficiências a 

serem supridas mediante trabalho complementar a ser desenvolvido; 

• Melhoria da qualidade no atendimento público e na prestação dos serviços 

aos cidadãos. 

• Instituição de indicadores de gestão e de resultados das ações 

governamentais; 

• Incorporação de tecnologia de informação nos processos de trabalho e no 

cotidiano gerencial; 

• Implantação de sistema de comunicação interna e externa da secretaria; 
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• Servidores valorizados e qualificados e compromissados com um novo 

modelo de gestão pública. 

• Os profissionais serão alocados nas unidades da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer ou de acordo com a necessidade do 

projeto a ser desenvolvido. 

 

c) Indicadores de Desempenho  

• Deverão ser criados para a avaliação das metas e resultados esperados. 

AREA B: INCENTIVO A CULTURA 

 

A preocupação com a igualitária distribuição de renda e as diversas tentativas de 

tomar cada vez mais acessível os recursos destinados aos fomentos e incentivo à produção 

cultural tem reacendido a chama para reflexão a respeito de como haver uma correta 

implementação das políticas culturais. 

 O Projeto de incentivo à Cultura busca aproximar a população de algo que atualmente 

para a grande maioria está distante, o conhecimento artístico, cultural e histórico. 

a) Estimativa de recursos humanos necessários para a área. 

As equipes que irão fazer parte da parceria devem ser discriminadas em tabela que 

devera obedecer as discriminações quanto a entidade, atividade, horas técnicas e 

procedimentos e valor mensal dispendido para desenvolver as atividades. 

Quantidade Atividade Perfil 
Horas 
Técnicas 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

Técnico  

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços na área técnica. Com 
capacidade para atuar junto ao Projeto 
“in loco” e também nas dependências 
da Secretaria, atividades a serem 
realizadas por profissional habilitado, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 

Ator/Artística 

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades e 
projetos, com capacidade para atuar 
junto ao Projeto “in loco” e também 
nas dependências da Secretaria, 

40h/ 
semanais 
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projeto atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no 
projeto a ser implementado. 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

Monitor  

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades e 
projetos, com capacidade para atuar 
junto ao Projeto “in loco” e também 
nas dependências da Secretaria, 
atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no 
projeto a ser implementado. 

40h/ 
semanais 

 

 

b) Metas e Resultados Esperados 

Incentivar a unidade artística e cultural, propiciando espaços para a realização de 

atividades e apresentações de atores, artistas e técnicos, buscando a manutenção do 

caráter cultural e artístico no município. 

• Propor mecanismos de inserção do cidadão a comunidade através do 

incentivo à cultura: 

• Fomentar a produção cultural e artística, nos seguintes ramos: artes, 

literatura, música, ciências, e outras atividades que se fizerem necessárias ao 

cumprimento do objetivo. 

• Trabalhar com todos os grupos dentro do projeto, crianças, adolescentes e 

idosos. 

• Melhorar a qualidade de vida dos grupos sociais incluindo a cultura no seu 

cotidiano: 

• Os profissionais serão alocados nas unidades da Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Lazer, de acordo com a necessidade do projeto a ser 

desenvolvido. 

 

c) Indicadores de Desempenho 
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Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados 

 

 

AREA C: INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER 

Os dicionários atuais indicam desporto como prática de exercícios próprios para 

desenvolver o vigor e a agilidade; processo de aperfeiçoamento físico e de educação do 

espirito; divertimento; recreação; folga e distração. 

Já a Constituição Federal de 1988, ao tratar o esporte como “direito de cada um” 

parece estar referindo-se, também, ao esporte de lazer, uma vez que a mesma Constituição 

colocou o Lazer entre os direitos sociais (Título II, Capitulo II, Artigo 6°). No que diz respeito 

à formulação de ações, encontramos no Título VIII, Capitulo III, Seção III, no Artigo 217, no 

3° Parágrafo do Item IV: “O Poder Público incentiva o laser como forma de promoção social. 

O projeto de incentivo ao Esporte e Lazer vai em busca da universalização do 

acesso ao esporte e ao laser, dando maior qualidade de vida nos munícipes. 

a) Estimativa de recursos humanos necessários para a área. 

As equipes que irão fazer da parceria devem ser descriminadas quanto à 

quantidade, atividade, horas técnicas mensais e valor mensal dispendido para 

desenvolver as atividades. 

Quantidade Atividade Perfil 
Horas 
Técnicas 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

Educação 
Física 

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços na área de educação 
física, ligados as unidades de 
projetos, com capacidade para atuar 
junto ao Projeto “in loco” e também 
nas dependências da Secretaria, 
atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados para 
o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa 
no projeto a ser implementado. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 

Fisioterapia 

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços técnicos na área de 
Fisioterapia, ligados as unidades e 
projetos com capacidade para atuar 

40h/ 
semanais 
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projeto junto ao Projeto “in loco” e também 
nas dependências da Secretaria, 
atividades a serem realizadas por 
profissional habilitado, voltados para 
o atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa 
no projeto a ser implementado. 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

Auxiliar de 
Educação 

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades 
e projetos, com capacidade para 
atuar junto ao Projeto “in loco” e 
também nas dependências da 
Secretaria, atividades a serem 
realizadas por profissional habilitado, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h/ 
semanais 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

Monitoria 

Profissional ou pessoa jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades 
e projetos, com capacidade para 
atuar junto ao Projeto “in loco” e 
também nas dependências da 
Secretaria, atividades a serem 
realizadas por profissional habilitado, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h/ 
semanais 

 

 

a) Metas e Resultados Esperados 

 

• Consolidar o esporte e o lazer para educar, integrar socialmente promover 

saúde, bem-estar e melhoria da qualidade de vida; 

• Promover democratização dos recursos e inclusão social através do esporte e 

lazer; 

• Promoção da Conscientização da importância da pratica de atividades 

esportivas para a melhoria da saúde e qualidade de vida; 

• Oportunizar a pratica de atividade física e lazer que envolva toda a 

população, por meio de orientação profissional; 
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• Incentivar projetos e atividades esportivas educacionais que envolvam a 

cultura da pratica de atividades físicas e combate ao sedentarismo; 

• Utilizar instrumentos permanentes de acompanhamento e avaliação das 

ações realizadas; 

• Os profissionais serão alocados nas unidades da Secretaria Municipal de 

Educação, Esporte e Lazer, de acordo com as necessidades do Projeto a ser 

desenvolvido. 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados. 

VALORES ESTIMADOS POR ÁREA 

Por “valor estimado”, entende-se o valor do repasse a ser realizado em função das 

atividades realizada pela OSCIP. Nestes valores deverão estar a base bruta das 

remunerações, acrescida de todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, 

tributários mensais, bem como quaisquer outras despesas inerentes sobre a execução dos 

serviços intermediários de apoio organizacionais por parte da OSCIP para implantação, 

desenvolvimento e acompanhamento das atividades nos projetos indicados, durante a 

vigência do Termo de Parceria ou contrato (despesas operacionais, administrativas, 

institucionais), incluídas as férias e 1/3 constitucional; 13º (décimo terceiro) salário referente 

a à gratificação natalina; verbas rescisórias e indenizatórias, acrescidos dos encargos legais; 

bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Município ou à terceiros, 

acrescidos dos encargos administrativos operacionais, institucionais, o Município de 

CARLINDA-MT, estima o valor máximo a ser desembolsado mensalmente pelo Parceiro 

Público de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) mensal. 

 

O proponente deverá apresentar quadro com o detalhamento do custo do projeto e 

cronograma físico e financeiro, bem como a origem dos recursos. 

 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A parceria poderá ser realizada com vigência até 31/12/2020 sendo que as atividades 

serão executadas de acordo com as necessidades da secretaria competente e os Planos de 

Trabalho estabelecidos anualmente. 
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O início das atividades constantes no Projeto Técnico se dará através da assinatura 

do Plano de Trabalho, elaborado pela OSCIP e aprovado pelo Parceiro Público. 

 

DO HORÁRIO E DA FORMA DE ATENDIMENTO 

A OSCIP deverá disponibilizar profissionais ou pessoa jurídica para a realização das 

atividades em horários compatíveis com o funcionamento dos órgãos públicos do Município, 

podendo, ainda, os serviços serem realizados e pagos atividade realizada e não tão 

somente por horas técnicas disponibilizadas, tudo em conformidade com os planos de 

trabalho e projetos a serem realizados. 

Deverá ainda, estabelecer escritório regional na sede do município, a fim de atender as 

necessidades da Secretaria e do Termo de Parceria. 

 

6. Da Especificação para a Execução dos Serviços. 

 

Área A: Educação Complementar 

Pedagogia, Psicopedagogia, Psicologia, Nutrição, Secretariado e Segurança Alimentar, 

Auxiliar de Secretaria, Organização Escolar, Monitoria  

 

Área B: Incentivo à Cultura, Técnico, Ator / Artista, Monitor 

 

Área C: Incentivo ao Esporte, Educação física, Fisioterapia, Auxiliar de Educação, Monitoria. 

 

 

8. Das Obrigações do Parceiro Público. 

A) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de 

acordo com o Programa de Trabalho aprovado;  

B) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica para 

movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE 

PARCERIA;  

C) repassar os recursos financeiros à OSCIP  
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D) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO DE PARCERIA 

e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, 

conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;  

E) Criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA, composta por dois 

representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um da OSCIP e um do Conselho de Política 

Pública (quando houver o Conselho de Política Pública);  

F) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE 

PARCERIA em toda sua extensão;  

G) Fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área correspondente à 

atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas 

obrigações em relação a este TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do Decreto nº 

3.100, de 30 de junho de 1999.  

 

9. Das Obrigações da OSCIP Parceria. 

Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando 

pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, 

efetividade e economicidade em suas atividades;  

Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 

PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 

Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 

PARCEIRO PUBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão. 

Promover a publicação integral na imprensa oficial (União/Estado/Município) de extrato de 

relatório de execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o 

modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; 

Publicar, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste TERMO DE 

PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a 

aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; 

Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos 

recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo 
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PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo apresentado no ANEXO I do Decreto 3.100, de 30 

de junho de 1999; 

Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta 

bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PÚBLICO  

A) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de 

acordo com o Programa de Trabalho aprovado;  

B) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica para 

movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE 

PARCERIA;  

C) repassar os recursos financeiros à OSCIP  

D) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO DE PARCERIA 

e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, 

conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;  

E) Criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA, composta por dois 

representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um da OSCIP e um do Conselho de Política 

Pública (quando houver o Conselho de Política Pública);  

F) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE 

PARCERIA em toda sua extensão;  

G) Fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área correspondente à 

atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas 

obrigações em relação a este TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do Decreto nº 

3.100, de 30 de junho de 1999.  
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TERMO DE REFERENCIA 

CONCURSO DE PROJETOS 002/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 

 

14. INTRODUÇÃO 

A política ambiental brasileira é montada em cima de dois princípios. E esses 

princípios vão nortear todo e qualquer tema do direito ambiental brasileiro. Todo e qualquer 

tema do direito ambiental brasileiro se prende basicamente a esses dois extremos: princípio 

da prevenção e o princípio do poluidor pagador. 

 

 O princípio da prevenção norteia toda a nossa matéria e seu entendimento é muito 

simples. A recuperação, se possível, de um dano ambiental é extremamente longa, com 

raras exceções. O ideal todo de uma política nacional do meio ambiente é evitar o dano. 

Toda a legislação ambiental brasileira se monta nisso: evitar o dano e não depois tentar 

remediá-lo, consertá-lo ou puni-lo. Quer-se evitar o dano ambiental, daí porque o princípio 

da prevenção, que vai orientar toda a matéria ambiental, especialmente a matéria de 

licenças ambientais. O licenciamento ambiental é totalmente peculiar, é abraçado por regras 

próprias do direito ambiental. 

 

O direito ambiental está muito preocupado em evitar o dano e a forma que se achou 

para evitar o dano é criar um complexo procedimento de licenciamento ambiental. Toda e 

qualquer atividade que potencialmente possa causar dano ambiental requer um 

procedimento complexo de licenciamento. 

 

A situação do meio ambiente no globo nos desafia a preservar os recursos naturais 

e, ao mesmo tempo, possibilitar um desenvolvimento social justo, permitindo que as 

sociedades humanas atinjam uma melhor qualidade de vida em todos os aspectos. A 

necessidade de consolidar novos modelos de desenvolvimento sustentável no país exige a 

construção de alternativas de utilização dos recursos, orientada por uma racionalidade 

ambiental e uma ética de solidariedade.  
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15. JUSTIFICATIVA  

Com vistas ao desenvolvimento sustentável, é necessário que os recursos 

ambientais, dada sua finitude, sejam objeto de gestão. Isto possibilita que sejam 

estabelecidas condições para o uso de tais recursos, com o objetivo maior de garantir que 

atuais e futuras gerações tenham acesso a eles. 

Pois, o gerenciamento ambiental não se limita à ciência da administração pública 

ou privada. Ele reúne questões ligadas a outras ciências e, portanto, os problemas de 

gestão ambiental não são meramente administrativos. Por isso, para o sucesso da gestão 

ambiental, ela não deve limitar-se à aplicação de instrumentos administrativos e sim, 

trabalhar com um rol de assuntos que dizem respeito à organização e funcionamento de 

toda a sociedade. 

16. OBJETIVO GERAL 

O projeto de gestão ambiental tem por objetivo a preservação e conservação 

ambiental do meio ambiente local, recuperação de áreas degradadas, 

instrução/conscientização da população, gerenciamento de serviços básicos como a coleta 

de lixo urbano, a implantação de coleta seletiva e outros assuntos correlatos conforme 

demanda no corredor do projeto. 

17. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Campanhas e divulgação de coleta seletiva de lixo para conscientização da 

população. 

• Auxiliar na gestão municipal no sentido de conscientizar a população para 

evitar contaminação inadequada do aterro sanitário. 

• Auxilio a Gestão Municipal, visando implantar o desenvolvimento de política 

de gestão do lixo municipal; 

• Auxiliar a Gestão na elaboração de planejamentos de obras destinadas a 

recuperação do meio ambiente. 

 
18. REQUISITOS: 

          
 Com a finalidade de obter conhecimento sobre a realidade municipal a OSCIP, 

interessada deve realizar visita técnica para obtenção de informações que lhe proporcionem 
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embasamento técnico para a elaboração do projeto. A respectiva visita será comprovada 

através da emissão de atestado de visita técnica, a ser emitida pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Saneamento, onde comprova que a entidade verificou os locais da realização dos 

serviços intermediários de apoio e organizativos dos programas a serem executados, 

certificando que conhece suas peculiaridades. 

           O projeto proposto pela OSCIP, deverá detalhar objetivos, as metas, os resultados 

a serem alcançados, o cronograma de execução, os critérios de avaliação e desempenho 

das ações implementadas, os indicadores de resultados e a previsão de despesas, o qual, 

após aprovado pelo Município, será parte integrante do Termo de Parceria a ser firmado. 

19. METODOLOGIA 

              O Projeto deverá ser proposto para o atingimento das metas, onde cada OSCIP, 

apresentará as suas atividades em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, 

obedecendo ás diretrizes do projeto básico, observadas as especificações técnicas, dados, 

descrição das atividades estabelecidas no presente Termo de Referência, além dos 

elementos quantitativos e novas demandas que possam surgir no decorrer do prazo da 

realização da parceria, considerando a execução das atividades em três áreas 

complementares 

AREA A – AREA TÉCNICA AMBIENTAL E ADMINISTRATIVA 

AREA B – EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

AREA C – GESTÃO DE RESÍDUOS  

20. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

A presente especificação técnica das áreas visa fornecer as informações 

necessárias a formulação do projeto por parte dos proponentes, devendo ser avaliada, 

ajustada e revisada após a visita técnica.  

As ações citadas possuem escopo de informar basicamente a atuação dos 

proponentes nas áreas licitadas, sendo permitido que o proponente agregue em seu projeto 

outras atividades correlatas a cada área, as quais serão contextualizadas com os objetivos 

esperados pelo município para fins de julgamento. 

21. AREA A – AREA TÉCNICA AMBIENTAL E ADMINISTRATIVA 
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A secretaria ambiental do município assume diversas atribuições, como  por 

exemplo fazer cumprir a legislação ambiental do município, executar o licenciamento das 

atividades de impacto local, exercer o controle e a fiscalização ambiental, exercer o poder 

de polícia nos casos de infração a legislação ambiental do município e dentre outras que se 

fizerem necessárias para que ocorra essa gestão de forma eficiente é necessário um corpo 

técnico multidisciplinar para  auxiliar na gestão ambiental do município. 

O projeto ambiental tem por objetivos prover subsídios para uma gestão ambiental 

de forma integral que atinja toda a esfera do município, que promova a solução de 

problemas e criação de mecanismos e dispositivos ou mesmo de procedimentos que evitem 

o dano e que promovam o desenvolvimento sustentável.  
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a) ESTIMATIVA DE RECURSOS PROFISSIONAIS  

Quantidade Atividade Perfil Horas 

Técnicas 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

Biólogo 

 

 Profissional formado em Biologia ou pessoa jurídica de direito de direito 

privado que ofereça serviços especializados com profissional habilitado nesta 

área, irá atuar na emissão de pareceres e laudos técnicos, elaboração de 

projetos ambientais, relatórios técnicos e emissão de anotação de 

responsabilidade técnica.  

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Engenheiro ambiental ou 

sanitarista 

 

Profissional formado em engenharia ambiental ou sanitarista ou ainda 

pessoa jurídica de direito privado que ofereça serviços especializados com 

profissional habilitado nesta área irá atuar na elaboração de projetos emissão 

de anotação de responsabilidade técnica dando subsídios e tomada de 

decisões da Secretaria de meio ambiente com bom relacionamento 

interpessoal e capacidade de trabalho em equipe. 

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Técnico Ambiental 

 

Profissional formado em tecnologia ambiental ou ainda pessoa jurídica de 

direito privado que ofereça serviços especializados com profissional 

habilitado nesta área irá atuar na coleta de dados e informações necessárias 

para elaboração dos projetos, emitira relatórios de visita técnica e outras 

demandas que forem necessárias com bom relacionamento interpessoal e 

capacidade de trabalho em equipe. 

 

40h 
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Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Assistente administrativo 

 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços ligados as unidades e 

projetos com capacidade voltada para levantamento das necessidades, com 

recebimento organização de arquivos com bom relacionamento interpessoal 

e capacidade para atuar em equipe.  

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Técnico administrativo 

 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços ligados as unidades e 

projetos com capacidade voltada para levantamento das necessidades, 

metas, objetivos e participação ativa nos projetos a serem desenvolvidos. 

Realização de atividades administrativas como preparação, organização e 

arquivamento de documentos. 

 

40h 
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b) METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Promoção de recuperação de áreas degradadas, mesmo que parcialmente  

• Regularização de empreendimentos, atuando na orientação para obtenção da licença 

ambiental 

• Projetos de revitalização arbórea de ruas e calçadas  

• Propor projeto de coleta seletiva 

• Identificação das áreas de risco do município. 

• Realizar levantamento técnico necessário a implantação de novas obras e 

empreendimento. 

• Prestar auxílio técnico nos assuntos que envolvam a gestão ambiental do município 

auxiliando nas tomadas de decisões.  

c) INDICADORES DE DESEMPENHO 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados. 

AREA B – EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

A educação ambiental e a peça chave para uma gestão ambiental de qualidade 

e que realmente funcione. Educar é dar conhecimento, é motivar a fim de que o 

aprendizado se insira no cidadão de forma concreta e continua para os frutos do 

conhecimento sejam colhidos com êxito. 

O projeto de educação ambiental tem como pilar a modificação do pensamento 

da sociedade em torno do meio ambiente, em tempos remotos, todavia fora difundido que 

os recursos naturais são inesgotáveis, e este pensamento ainda se propaga na sociedade 

de forma bem menor, mas ainda assim há um certo descuido com as questões 

ambientais.  

O tema é recente, preocupação com o meio ambiente, recursos inesgotáveis e 

mudanças climáticas devido a ação do homem, mas já existe uma preocupação em 

conscientizar, em conduzir a utilização de matéria-prima em reciclar este é um avanço 

significativo, mas ainda existe muito caminho a ser trilhado.  
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a) ESTIMATIVA DE RECURSOS PROFISSIONAIS  

Quantidade Atividade Perfil Horas 

Técnicas 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

Gestor Ambiental 

 

 Profissional ou pessoa jurídica que preste serviços como profissional 

formado em gestão ambiental ou área afim, irá desenvolver cursos, 

treinamentos e palestras gerir a equipe de treinamentos elaborando 

cronogramas e planos de ação com bom relacionamento interpessoal e 

capacidade de trabalho em equipe. 

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Técnico Ambiental 

 

Profissional formado em tecnologia ambiental ou ainda pessoa jurídica de 

direito privado que ofereça serviços especializados com profissional 

habilitado nesta área irá atuar na coleta de dados e informações necessárias 

para elaboração dos projetos, emitira relatórios de visita técnica e outras 

demandas que forem necessárias com bom relacionamento interpessoal e 

capacidade de trabalho em equipe. 

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Monitor Ambiental 

Profissional ou pessoa jurídica que preste serviço como profissional 

habilitado para atuar juntamente com a equipe de treinamentos, atuar em 

trabalhos de campo como coleta de dados e entrevistas, irá atuar de forma 

pratica dando subsídios de informações locais para a equipe de educação 

ambiental. 

 

40h 
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b) METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Promoção da conscientização ambiental dos munícipes de maneira geral 

• Implementação de atividades de educação ambiental junto a escolas e creches. 

• Atuação na sistematização dos ensinos ao indivíduo participantes do processo de 

gerenciamento de resíduos 

• Promoção do engajamento da população em defesa do meio ambiente. 

 

c) INDICADORES DE DESEMPENHO 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados. 

AREA C – GESTÃO DE RESÍDUOS 

Os resíduos dispostos de forma inadequada causam diversos males a 

saúde da população além de impactarem o meio ambiente contribuindo para o seu 

desequilíbrio. 

Cada vez maior é a geração de resíduos, pois o aumento da população 

é consideravelmente grande a cada dia, e isso implica na geração dos resíduos, ou 

seja, cada vez gera-se mais resíduos e a problemática de onde dispor todo esse lixo 

é o ponto.  

Torna-se necessário então dispor de políticas de gerenciamento de 

resíduos dando um destino adequado a todo tipo de resíduo, não somente depositar 

no aterro sanitário, antes disso, é preciso avaliar se aquele resíduo pode ser 

disposto, se não há outra maneira mais eficiente como a reciclagem e reutilização. 

Para uma gestão bem-sucedida, além da coleta convencional dos 

resíduos se torna de grande relevância a implantação de coleta seletiva no 

município, dessa forma recicla-se mais e ainda vai bem menos resíduos para o 

aterro sanitário, que é um espaço limitado.  
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a) ESTIMATIVA DE RECURSOS PROFISSIONAIS  

Quantidade Atividade Perfil Horas 

Técnicas 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Coordenador de Projetos 

 

 Profissional ou pessoa jurídica que preste serviços como profissional 

formado em gestão ambiental ou área afim, para atuar na coordenação de 

projetos de gestão de resíduos elaborando estratégias de coleta 

procedimentos de triagem buscando parceiros para a destinação de 

resíduos. Com bom relacionamento interpessoal e que saiba trabalhar em 

equipe e também nas dependências da secretaria, atividades a serem 

realizadas por profissional habilitado. 

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Monitor de Coleta e 

Transporte 

 

Profissional ou pessoa jurídica que preste serviços como profissional 

formado em gestão ambiental ou área afim, para trabalhar junto ao 

coordenador acompanhando as coletas de transporte de resíduos até o 

destino final. Com bom relacionamento interpessoal e que saiba trabalhar em 

equipe e também nas dependências da secretaria, atividades a serem 

realizadas por profissional habilitado. 

 

40h 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Monitor de Triagem 

 

Profissional ou pessoa jurídica que preste serviços como profissional 

formado em gestão ambiental ou área afim, para trabalhar junto ao 

coordenador, acompanhando o setor de triagem, emitir relatórios de 

acompanhamentos das atividades e capacitar os envolvidos através de 

treinamentos. Com bom relacionamento interpessoal e que saiba trabalhar 

 

40h 
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em equipe e também nas dependências da secretaria, atividades a serem 

realizadas por profissional habilitado. 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Monitor de Destino Final 

 

Profissional ou pessoa jurídica que preste serviços como profissional 

formado em gestão ambiental ou área afim, para trabalhar junto ao 

coordenador acompanhando o setor de triagem, emitir relatórios de 

acompanhamentos das atividades. Com bom relacionamento interpessoal e 

que saiba trabalhar em equipe e também nas dependências da secretaria, 

atividades a serem realizadas por profissional habilitado. 

 

40h 
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b)  METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhorar a qualidade de vida dos cidadãos promovendo ações de 

preservação ao meio ambiente  

• Implantação de coleta seletiva de resíduos  

• Capacitação técnica dos envolvidos em todo o processo de gerenciamento 

de resíduos. 

• Redução dos resíduos enviados para o aterro sanitário 

• Promoção da geração de renda para catadores através da reciclagem 

 

c) INDICADORES DE DESEMPENHO 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados 

VALORES ESTIMADOS POR AREA  

Por “valor estimado” entende-se o valor da remuneração-base bruta acrescida 

de todos os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, tributários mensais, 

bem como quaisquer outras despesas incidentes sobre a execução dos serviços 

intermediários de apoio e organizacionais por parte da Entidade para a implantação, 

desenvolvimento e acompanhamento das atividades nos projetos indicados, durante a 

vigência do Termo de Parceria (despesas operacionais e administrativas), incluídas as 

férias e 1/3 constitucional; 13º (décimo terceiro) salário referente à gratificação 

natalina; verbas rescisórias e indenizatórias, acrescidos dos encargos legais; bem 

como pelos danos e prejuízos que a qualquer título causar ao Município ou a terceiros. 

Estima o valor máximo a ser desembolsado mensalmente pelo Parceiro Público de R$ 

20.000,00 (Vinte mil reais) mensal. 

 

O proponente deverá apresentar quadro com o detalhamento do 

custo do projeto e cronograma físico e financeiro, bem como a origem dos 

recursos. 
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22. PRAZO DE EXECUÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A parceria poderá ser realizada com vigência até (31/12/2020) 

sendo que as atividades serão executadas de acordo com as 

necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social e os Planos 

de Trabalho estabelecidos anualmente. 

O Início das atividades constantes no projeto técnico se dará 

através da assinatura do Plano de Trabalho, elaborado pela OSCIP e 

aprovado pelo Parceiro Público. 

23. DO HORARIO DE DA FORMA DE ATENDIMENTO 

A OSCIP deverá disponibilizar profissionais ou pessoas jurídicas 

para a realização das atividades em horários compatíveis com 

funcionamento dos órgãos públicos do município, podendo ainda os 

serviços serem realizados e pagos “por procedimentos realizados” e não 

tão somente por horas técnicas disponibilizadas, tudo em conformidade 

com os planos de trabalho e projetos a serem realizados. 

Deverá ainda, estabelecer escritório regional na sede do município, 

a fim de atender as necessidades da Secretaria e do Termo de Parceria. 

24. DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP 

H) Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa 

de Trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços 

prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e 

economicidade em suas atividades;  

I)Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações 

emanadas do PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no 

acompanhamento e supervisão; 
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J) Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações 

emanadas do PARCEIRO PUBLICO, elaboradas com base no 

acompanhamento e supervisão. 

K) Promover a publicação integral na imprensa oficial 

(União/Estado/Município) de extrato de relatório de execução física e 

financeira do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o modelo 

constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; 

L) Publicar, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste 

TERMO DE PARCERIA, regulamento próprio contendo os 

procedimentos que adotará para promover a aquisição ou contratação 

de quaisquer bens, obras e serviços, observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e 

da eficiência; 

M) Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e 

aplicação dos recursos recebidos, cujo nome constará do extrato deste 

TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, 

conforme modelo apresentado no ANEXO I do Decreto 3.100, de 30 

de junho de 1999; 

N) Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE 

PARCERIA, em conta bancária específica indicada pelo PARCEIRO 

PÚBLICO. 

25. DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PÚBLICO  

A) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE 
PARCERIA, de acordo com o Programa de Trabalho aprovado;  

 
B) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica 

para movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste 
TERMO DE PARCERIA;  

 
C) repassar os recursos financeiros à OSCIP  

 
D) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO 

DE PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de 
quinze dias após sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 
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3.100, de 30 de junho de 1999;  
 

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

 
F) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto 

deste TERMO DE PARCERIA em toda sua extensão;  
 

G) Fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área 
correspondente à atividade ora fomentada, todos os elementos 
indispensáveis ao cumprimento de suas obrigações em relação a este 
TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do Decreto nº 3.100, de 30 de 
junho de 1999. 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

Concurso de Projetos 002/2017 

CARLINDA – MT 

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS 

 

26. INTRODUÇÃO 

À Secretaria Municipal de Obras Públicas compete planejar, executar, fiscalizar 

e acompanhar a realização de obras e manutenção dos prédios, vias e logradouros 

públicos municipais, por execução direta ou através de serviços de terceiros.  

Todos serviços de reestruturação de obras públicas, de um município passa por 

várias vertentes dentro da administração pública, como construção de pontes, 

manutenção asfáltica, reparos de meio fio, construção de redes de esgoto, dentre 

outras, que devem ser planejadas cuidadosamente para solucionar, de maneira 

eficiente, dificuldades enfrentadas por quem trafega pelas ruas do município. 

27. JUSTIFICATIVA  

O desenvolvimento de um Modelo de Estrutura Analítica de Projeto de Obras 

Públicas reflete a necessidade de planejamento, onde todos os esforços 

empregados ainda não têm resolvido problemas como cumprimento de prazos, 

erros em estimativas de custo causando aditivos e erros em estimativas de prazos 

de execução de trabalhos e de aprovação nos devidos órgãos. É fato que estes 

prazos serão informados apenas como previsão, pois há a dependência de outros 

órgãos e a esperança no cumprimento de seus prazos previamente estipulados. A 

previsão de custos também pode incorrer em erros, pois nas primeiras estimativas 

as informações são apenas hipóteses, afinal, estamos avaliando o custo do projeto. 

Justifica-se então, a elaboração de uma ferramenta, que possa mostrar todas as 
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possibilidades, alertando para questões que podem estar envolvidas, evitando-se 

surpresas durante a execução do projeto e na pior das hipóteses, durante a 

execução da obra. 

28. DO OBJETO 

Elaborar uma sequência de ações, capaz de organizar e estruturar todos os 

trabalhos necessários para realização de projetos de obras públicas avaliando prazos e 

recursos financeiros. No modelo, devem constar todas as atividades que possam estar 

relacionadas ao projeto. 

Identificar ações relacionadas ao projeto, expondo seu significado, importância, a 

instituição que solicita para devidas aprovações, seu prazo de execução e período de 

aprovação, procurando demonstrar as dificuldades e suas possíveis soluções 

 

4. Do Prazo 

O prazo de vigência desta parceria será de até 31/12/2020, contados a partir da 

data da assinatura, obedecidos os critérios de execução orçamentária. 

 

5. Da Modalidade 

Concurso de Projetos 002/2017, para seleção de Organização Social Civil de Interesse 

Público - OSCIP. 

 

 

6. Requisitos 

 Com a finalidade de obter conhecimento sobre a realidade municipal, a proponente 

interessada deve realizar visita técnica para obtenção de informações que lhe proporcionam 

embasamento técnico para elaboração do Projeto. A respectiva visita será comprovada 

através da emissão de atestado de visita técnica, a ser emitido pela Secretaria Municipal de 
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Obras, onde comprova que a entidade verificou os locais da realização dos serviços 

intermediários de apoio e organizativos dos programas a serem executadas, certificando 

que conhece suas peculiaridades. 

 O projeto proposto pela entidade devera detalhar os objetivos, as metas, os 

resultados a serem atingidos, o cronograma de execução, os critérios de avaliação e 

desempenho das ações implementadas, os indicadores de resultados e a previsão de 

despesas a qual, após aprovado pelo município, será parte integrante do Termo de Parceria 

a ser firmado. 

 

7. Metodologia  

 Para atingimento das metas, a OSCIP deverá desenvolver suas atividades em 

parceria com a Secretaria Municipal de Educação, observadas as especificações técnicas 

dados elementos quantitativos e descrição das atividades estabelecidas no presente Termo 

de Referência. 

 Deverá apresentar Plano de Trabalho, a ser aprovado pela Secretaria de Obras, 

contendo a metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento das atividades e 

comprimento das metas. Para tanto, certamente, a OSCIP deverá contratar profissionais 

para complementar as equipes dos programas da Secretaria. 

 A equipe que fará parte da parceria deverá ser descriminada em tabela que deverá 

obedecer as discriminações quanto a quantidades, atividade, horas técnicas, procedimentos 

e valores mensais a ser dispendido para desenvolver as atividades. 

Especificações Técnicas  

 A presente especificação técnica das áreas visa fornecer as informações básicas 

necessárias a formulação do projeto por parte dos proponentes, devendo ser avaliada, 

ajustada e revisada após a Visita Técnica. 

d) Estimativa de recursos humanos necessários para a área 
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As equipes que irão fazer parte da parceria devem ser descriminadas em tabela que devera 

obedecer as discriminações quanto a quantidade, atividade, horas técnicas e procedimentos 

e valor mensal dispendido para desenvolver as atividades. 

 

 

Quantidade Atividade Perfil 
Horas 

Técnicas 

Conforme demanda a ser 

levantada na elaboração 

do projeto 

Serviços 

Gerais 

Auxilia na realização de serviços em geral como recebimento, 

separação e distribuição de correspondência e materiais, 

atividades de limpeza, copa e conservação de instalações. 

40h/ 

semanais 

Conforme demanda a ser 

levantada na elaboração 

do projeto 

Operador de 

Máquinas 

Prepara, ajusta e opera máquinas de produção. Garante a 

qualidade das máquinas por meio da realização de testes, 

frequência e padrões estipulados. Mantém a limpeza das 

máquinas e a organização do setor. Conserva equipamento com 

a execução de manutenções corretivas e preventivas. 

40h/ 

semanais 

Conforme demanda a ser 

levantada na elaboração 

do projeto 

Gari 

Profissional ligado ao serviço de limpeza pública que faz o 

trabalho de varrição e coleta de lixo de ruas, avenidas e 

parques de uma cidade, coleta de lixo das casas, prédios, 

parques públicos, comércio e indústrias. 

40h/ 

semanais 

Conforme demanda a 

ser levantada na 

elaboração do projeto 

 

 

Jardineiro 

 

Profissional ou pessoa jurídica especializada, para 

prestar serviços ligados as unidades e projetos com 

capacidade voltada para levantamento das  atividades 

em jardinagem com realização da manutenção da grama 

de praças, canteiros e jardins públicos, cortar e regar, 

cultivar canteiros, plantar sementes, conservar áreas 

ajardinadas, adubar e arar adequadamente as áreas, 

removendo folhagens secas mantendo a limpeza, manter 

a estética, colocando grades ou outros anteparos 

conforme orientação, operar máquinas especificas da 

 

40h 
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função de jardinagem, atuar com algumas aplicações de 

inseticidas e adubação de plantas, colaborar em 

organizações, montagem e desmontagem de eventos 

em geral, operar máquinas roçadeiras, podadores de 

cerca viva, cuidar do paisagismo, sempre manter 

organizado as ferramentas de trabalho, e demais 

funções inerentes a função, voltados para o 

atendimento das necessidades, metas, objetivos e 

participação ativa no projeto a ser implementado. 

Conforme demanda a 

ser levantada na 

elaboração do projeto 

 

 

Serviços 

Gerais 

Rodoviário

s 

Profissional ou pessoa jurídica especializada,  para 

prestar serviços ligados as unidades e projetos com 

capacidade voltada para realização das  atividades 

em Serviços gerais Rodoviários, se responsabilizando  

pela manutenção da rodoviária com foco em mantê-la 

limpa, arrumar todo o local em seus mínimos detalhes: 

janelas, vidraças, banheiros, cozinhas, área de serviço, 

abastecer os ambientes com materiais, retirada do lixo,  

e demais funções voltados para o atendimento das 

necessidades, metas, objetivos e participação ativa 

no projeto a ser implementado. 

 

40h 

Conforme demanda a  Profissional ou pessoa jurídica especializada, para  
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ser levantada na 

elaboração do projeto 

Motorista prestar serviços de condução/transportes, dentro de 

município ou até em viagens para outras localidades, 

fazer o transporte de objetos e documentos, solicitados 

previamente pelo responsável, fazer a manutenção do 

veículo, como verificação do nível de óleo, combustível, 

calibragem dos pneus e nível de água, trabalhando 

seguindo normas de segurança, higiene, qualidade e 

proteção ao meio ambiente, Cumprir escala de trabalho. 

Verificar o funcionamento de equipamentos de 

sinalização sonora e luminosa.  Efetuar a prestação de 

contas das despesas efetuadas com o veículo.  Prestar 

ajuda no carregamento e descarregamento de materiais, 

encaminhando-os ao local destinado. Preencher 

relatórios de utilização do veículo com dados relativos a 

quilometragem, horário de saída e chegada e demais 

ocorrências durante a realização do trabalho e demais 

funções voltadas para o atendimento das necessidades, 

metas, objetivos e participação ativa no projeto a ser 

implementado.  

40h 

Conforme demanda a 

ser levantada na 

elaboração do projeto 

Guarda/Vig

ilante 

Profissional ou pessoa jurídica especializada, para 

prestar Serviços de guarda e vigilância na unidades 

públicas do município, sendo responsável,  por montar 

 

40h 
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ronda, e a guarda de determinado local, efetuando 

rondas constantes durante todo o período que estiver na 

escala, visando garantir total segurança e comodidade 

para os usuários, se no local onde está sendo 

desenvolvido as atividades, bem como, demais funções 

voltadas para o atendimento das necessidades, metas, 

objetivos e participação ativa no projeto a ser 

implementado.     

Conforme demanda a 

ser levantada na 

elaboração do projeto 

Pintor Profissional ou pessoa jurídica especializada, para 

prestar Serviços de Pinturas, ligadas as atividades do 

Preparo e pintura das superfícies externas e internas de 

edifícios e outras obras  públicas, desempenhando todas 

as ações pertinentes a função de pintor Pintar letras e 

motivos decorativos, baseando-se nas especificações do 

trabalho e nos desenhos, executar outras tarefas de 

mesma natureza e nível de complexidade associadas ao 

ambiente organizacional, ainda efetuar pinturas em 

locais determinados pelos gestor do município, como 

fazer a pintura de meio-fio, praças públicas, faixas de 

pedestre, e fazer a manutenção de pinturas dos 

patrimônios do município, Preparar e pintar as 

superfícies externas e internas de edifícios e outras 

 

40h 
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obras públicas 

Pintar letras e motivos decorativos, baseando-se nas 

especificações do trabalho e nos desenhos.  Executar 

outras tarefas de mesma natureza e nível de 

complexidade associadas ao ambiente organizacional, 

voltadas para o atendimento das necessidades, metas, 

objetivos e participação ativa no projeto a ser 

implementado. 

 

e) Indicadores de Desempenho  

• Deverão ser criados para a avaliação das metas e resultados esperados. 

 

f) Metas e Resultados Esperados 

Promover propostas de instrumento de proteção específico que possa auxiliar o 

processo de preservação, propondo critérios de seleção para preservação ao 

município. 

• Manter o ambiente limpo de trabalho. 

• Separar os materiais reciclagem para descarte, vidrarias, papeis e demais 

resíduos. 

• Executar e manter as atividades de copa em perfeitas condições de uso. 

• Conservação, manutenção e limpeza dos equipamentos utilizados no 

desenvolvimento das atividades. 

• Realizar serviços relativos a limpeza urbana. 

• Realizar a varrição das ruas, avenidas, travessas e praças. 

• Realizar a limpeza de parques, jardins, lagos, coretos e monumentos 

públicos. 

• Realizar os serviços de coleta de lixo, dentro do horário e roteiro 

estabelecidos. 
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• Zelar pela conservação dos utensílios e equipamentos empregados nos 

trabalhos de limpeza pública, recolhendo-os e mantendo-os limpos 

• Melhores condições de vida para a população 

• Locais com melhor habitação de lazer 

• Parques e praças publica cuidados, arborizados e pintados. 

• Melhores condições de saneamento básico 

• Melhores condições de Moradia 

 

VALORES ESTIMADOS POR ÁREA 

 

Por “valor máximo permitido” entende-se o valor da contra-prestação pelo serviços 

prestados (pessoa jurídica ou física) – Base bruta acrescida de todos os encargos sociais 

fiscais, trabalhistas, previdenciários; tributários mensais, bem como quaisquer outras 

despesas incidentes sobre a execução dos serviços intermediários de apoio e organizativos 

por parte da entidade parra implantação, desenvolvimento e acompanhamento das 

atividades nos projetos indicados, durante a vigência do Termo de Parceria ou Contrato 

(despesas operacionais administrativas), incluídas as férias 1/3 constitucional; 13° (decimo 

terceiro) salario referente a gratificação natalina; verbas rescisórias e indenizatórias, 

acrescidos dos encargos legais; bem como pelos danos e prejuízos que a qualquer título 

causar ao município de terceiros, acrescidos dos encargos administrativos e operacionais. 

O município estimula um valor máximo a ser desembolsado pelo parceiro público de 
R$ 40.000,00(quarenta mil reais) mensal. 
 
A proponente deverá apresentar quadro com o detalhadamente do custo do projeto 

e Cronograma Físico Financeiro, bem como a origem dos recursos. 

 

PRAZO DE EXECUÇÃO E INICIO DAS ATIVIDADES 

A parceria poderá ser realizada com vigência até 31/12/2020, sendo que as 

atividades serão executadas de acordo com as necessidades da secretaria competente e os 

Planos de Trabalho estabelecidos anualmente. 
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O início das atividades constantes no Projeto Técnico se dará através da assinatura 

do Plano de Trabalho, elaborado pela OSCIP e aprovado pelo Parceiro Público. 

 

DO HORÁRIO E DA FORMA DE ATENDIMENTO 

A OSCIP deverá disponibilizar profissionais ou pessoa jurídica para a realização das 

atividades em horários compatíveis com o funcionamento dos órgãos públicos do Município, 

Podendo ainda serviços serem realizados e pagos e não tão somente por horas técnicas 

disponibilizadas, tudo em conformidade com os planos de trabalho e projetos a serem 

realizados. 

Deverá ainda, estabelecer escritório regional na sede do município, a fim de atender as 

necessidades da Secretaria e do Termo de Parceria. 

 

8. Das Obrigações do Parceiro Público. 

A) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de 

acordo com o Programa de Trabalho aprovado;  

B) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica para 

movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE 

PARCERIA;  

C) repassar os recursos financeiros à OSCIP  

D) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO DE PARCERIA e 

de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, 

conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;  

E) Criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA, composta por dois 

representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um da OSCIP e um do Conselho de Política Pública 

(quando houver o Conselho de Política Pública);  

F) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE 

PARCERIA em toda sua extensão;  
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G) Fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área correspondente à 

atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas 

obrigações em relação a este TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do Decreto nº 

3.100, de 30 de junho de 1999.  

 

9. Das Obrigações da OSCIP Parceria. 

Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de Trabalho, zelando 

pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar eficiência, eficácia, 

efetividade e economicidade em suas atividades;  

Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 

PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão; 

Observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações emanadas do 

PARCEIRO PUBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e supervisão. 

Promover a publicação integral na imprensa oficial (União/Estado/Município) de extrato de 

relatório de execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA, de acordo com o modelo 

constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; 

Publicar, no prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste TERMO DE 

PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para promover a 

aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, observados os princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência; 

Indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos recursos 

recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a ser publicado pelo 

PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo apresentado no ANEXO I do Decreto 3.100, de 30 

de junho de 1999; 

Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta bancária 

específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

DAS OBRIGAÇÕES DO PARCEIRO PÚBLICO  
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A) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE PARCERIA, de 

acordo com o Programa de Trabalho aprovado;  

B) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica para 

movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE 

PARCERIA;  

C) repassar os recursos financeiros à OSCIP  

D) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO DE PARCERIA e 

de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias após sua assinatura, 

conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999;  

E) Criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA, composta por dois 

representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um da OSCIP e um do Conselho de Política Pública 

(quando houver o Conselho de Política Pública);  

F) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste TERMO DE 

PARCERIA em toda sua extensão;  

G) Fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área correspondente à 

atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de suas 

obrigações em relação a este TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do Decreto nº 

3.100, de 30 de junho de 1999.  
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ANEXO II 

FORMULÁRIO DE APRESENTAÇAO DOS PROJETOS  

E PLANO DE TRABALHO 

CONCURSO DE PROJETO N° 002/2017 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 
Nome do Projeto 
Local de Execução 
Prazo 
Resumo do Projeto 

 
2. CARACTERIZAÇÃO DA ENTIDADE PROPONENTE 
Origem e histórico da Entidade 
Objetivos e principais atividades desenvolvidas pela Entidade 
Projetos realizados 
Áreas de atuação da Entidade 
Outras informações necessárias (opcional) 

 
3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 
Justificativa 
Objetivos 
Objetivo geral 
Objetivos específicos 
Metodologia 
Metas: 
Atividades e cronograma de execução 
Resultados esperados 
Pessoal Alocado (descrição de cargos e atividades junto ao projeto) 
Planilha de Custos Operacional e Administrativo 
Informações complementares sobre o projeto (opcional) 

O Projeto deverá ser elaborado a partir dos objetivos, metas, indicadores e 
estratégias apontados no Termo de Referência deste edital. As atividades e o cronograma 
de execução e os resultados esperados, os caminhos desenhados pelo parceiro para 
atingimento das metas.  

 
O pessoal alocado e o custo operacional e administrativo devem estar de 

acordo com a metodologia proposta.  
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ANEXO III 

MINUTA - TERMO DE PARCERIA 

CONCURSO DE PROJETO N° 002/2017 

 
TERMO DE PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE CARLINDA/MT, E A 
___________________ (ORGANIZAÇÃO DA 
SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO). 

 

O O MUNICÍPIO DE CARLINDA - MT, pessoa jurídica 
de direito público interno, com sede na Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Centro, 
Carlinda/MT, CEP: 78587-000, CNPJ 01.617.905/0001-78, neste ato representado por sua 
Prefeita Municipal Sr.ª. CARMELINDA LEAL MARTINES COELHO, brasileira, casada, 
agricultora, portadora da CI/RG sob o n.º 1165982-3/SSP-MT, inscrita no CPF sob o n.º 
854.225.171-72, residente e domiciliada na Estrada F, Comunidade São Francisco, Zona 
Rural, no município de Carlinda, Estado de Mato Grosso, doravante denominado de 
PARCEIRO PÚBLICO, e ................... (ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE 
INTERESSE PÚBLICO), doravante denominada OSCIP, pessoa jurídica de direito privado, 
sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº............... e Inscrição Estadual sob nº 
..................., estabelecida à ..................., Bairro ..................., representada neste ato por 
..................., brasileiro, ..................., ..................., portador do RG nº ................... e do CPF 
nº ..................., residente à ..................., em ..................., resolvem celebrar o presente 
TERMO DE PARCEIRA nos termos do Edital de Concurso de Projetos nº 002/2017, 
mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
O presente Termo tem por objeto a formação de vínculo de cooperação por meio de termo 
de parceria visando o fomento e realização de atividades de interesse público no 
desenvolvimento de programas de governo, através do fornecimento de bens e serviços, 
realização de atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria seguindo 
as diretrizes estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo 
Decreto nº 3.100 de 30 de junho de 1999, nas diversas áreas de atuação da Secretaria 
Municipal de (definir a Secretaria Municipal que atuará em parceria) da Prefeitura Municipal 
de Carlinda - MT. 
 
Parágrafo Único - O Termo de Parceria e os Planos de Trabalhos, decorrentes deste, 
poderão ser ajustados, de comum acordo entre as partes, por meio de: 
 
a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, quando se 
tratar de ajustes que não acarretem alteração dos valores definidos na Cláusula Quarta; e,  
b) celebração de Termo Aditivo, quando se tratar de ajustes que impliquem alteração dos 
valores definidos na Cláusula Quarta. 
 
 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PLANO DE TRABALHO, DAS METAS, DOS 
INDICADORES DE DESEMPENHO E DA PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS 
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O detalhamento dos objetivos, das metas, dos resultados a serem atingidos, do 
cronograma de execução, dos critérios de avaliação de desempenho, com os indicadores 
de resultados, e a previsão de receitas e despesas, na forma do inciso IV do § 2º do art. 10 
da Lei nº 9.790/99, constará (ão) do(s) Plano(s) de Trabalho a ser elaborado pela OSCIP e 
aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, sendo parte integrante deste TERMO DE 
PARCERIA, independentemente de sua transcrição. 
 
Parágrafo único – As despesas previstas nos Planos serão distribuídas em Grupos de 
Custos, cuja descrição e critérios para a sua realização são os seguintes:  
 
I. CUSTOS DIRETOS: Composto pelo total dos custos necessários para a execução 

das atividades realizadas no local de execução do projeto/plano de trabalho. 
 

a) Os custos diretos compreenderão as despesas realizadas com a remuneração de 
prestadores de serviços e com o pagamento de pessoal alocado na execução das 
ações realizadas diretamente no local do projeto. Tais despesas com pessoal 
compreendem o pagamento dos serviços prestados, a remuneração bruta do 
pessoal, os encargos sociais e trabalhistas, as provisões trabalhistas, as multas e 
indenizações decorrentes de relação contratual e/ou de trabalho vinculados ao 
projeto, os encargos e obrigações legais, sindicais, entre outros similiares e 
relacionados diretamente com pessoal alocado na execução das atividades, seja de 
forma direta ou indireta; 

b) Também contemplarão este grupo de custos, todas as despesas necessárias com a 
aquisição de bens e materiais, locações,  apoio logístico, despesas de viagens, 
contratação de serviços, entre outros, quando necessários e fundamentais para a 
realização das atividades do Plano de Trabalho e atingimento da metas. 

 
II. CUSTOS INDIRETOS: Composto pelos custos e despesas da organização para a 

realização do projeto, de forma indireta e/ou para sua manutenção. 
a) Os custos indiretos compreenderão as despesas operacionais, administrativas e 

institucionais da organização, quais sejam: 
a.1) Custos indiretos operacionais: aqueles realizados em função da execução do 

projeto mas que são realizadas de forma indireta, cuja realização é necessária, 
porém sem ser fundamental para a execução da ação. Exemplo: Assessorias e 
Consultorias relacionadas com o projeto, despesas de viagens, hospedagens, 
diárias, alimentação, transportes, entre outras. 

a.2) Custos administrativos: aqueles realizados em função da atividade da 
organização, necessárias à sua manutenção e existência e por consequência a 
continuidade do projeto. Exemplo: despesas com agua, energia, telefone, 
alugueis, despesas com pessoal, assessorias e consultorias, despesas com 
viagens, entre outras, não relacionadas diretamente com a execução do 
projeto. Os valores desses custos/despesas serão atribuídos ao projeto através 
de rateio, cujos critérios deverão ser apresentados pela OSCIP.  

 
a.3) Custos institucionais: constituem-se os custos institucionais, aqueles 

necessários para a manutenção da organização, além dos custos indiretos 
operacionais e administrativos, ou seja, custos e despesas relacionados com a 
manutenção, existência e regularidade da instituição, sua imagem, sua 
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manutenção e existência jurídica, a manutenção de seus fundos e reservas 
para contingencias e investimentos.   

 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 
 
São responsabilidades e obrigações, além dos outros compromissos assumidos neste 
TERMO DE PARCERIA: 
 
I - Da OSCIP 
 

a) executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Plano de Trabalho, 
zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e buscando alcançar 
eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em suas atividades; 
 
b) Responsabilizar-se pela contratação e pagamento do pessoal que vier a ser 
necessário e que se encontrar em efetivo exercício nas atividades inerentes à 
execução do PROGRAMA - PROJETO desta parceria, inclusive pelos encargos 
sociais e obrigações trabalhistas decorrentes da contratação dos executores do 
Programa pelo regime CLT, observando-se o disposto no artigo 4º item VI da Lei 
9.790 de 23 de junho de 1999; 
 
c) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, as orientações 
emanadas do PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no acompanhamento e 
supervisão;  
 
d) promover a publicação integral na imprensa oficial (União/Estado/Município) de 
extrato de relatório de execução física e financeira do TERMO DE PARCERIA, de 
acordo com o modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 
1999;  
 
e) publicar, prazo máximo de trinta dias, contados da assinatura deste TERMO DE 
PARCERIA, regulamento próprio contendo os procedimentos que adotará para 
promover a aquisição ou contratação de quaisquer bens, obras e serviços, 
observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, 
economicidade e da eficiência;  
 
f) indicar pelo menos um responsável pela boa administração e aplicação dos 
recursos recebidos, cujo nome constará do extrato deste TERMO DE PARCERIA a 
ser publicado pelo PARCEIRO PÚBLICO, conforme modelo apresentado no Anexo I 
do Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; e  
 
g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em 
conta bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO.  
 
h) Quando necessário, solicitar o apoio de assessoramento técnico;  
 
i) Mediante a Ordem de Serviço emitida pelo Município Parceiro providenciar a 
contratação de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades propostas 
no Programa de Trabalho (Programa – Projeto);  
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j) Substituir, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, funcionário, associado ou 
cooperativado que se encontre em licença (médica, férias e/ou maternidade);  
 
k) Ser responsável por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, 
tributária, social, securitária, trabalhista, incluindo férias e 1/3 constitucional; 13º 
(décimo terceiro) salário referente à gratificação natalina; verbas rescisórias e 
indenizatórias, acrescidos dos encargos legais; aviso prévio e das licenças 
remuneradas para grávidas, dirigentes sindicais e auxílio doença;  
 
l) Responder por todas as reclamatórias trabalhistas que possam ocorrer em 
consequência da execução das atividades, as quais não importam em vinculação 
laboral entre o Município de Carlinda - MT e o empregado, cooperativado ou 
associado envolvido. 

 
II - Do PARCEIRO PÚBLICO 
 

a) Emitir Ordem de Serviço para início das atividades pertinentes ao Termo de 
Parceria ou Contrato de acordo com o Programa de Trabalho (Programa – Projeto) 
aprovado; l) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução deste TERMO DE 
PARCERIA, de acordo com o Plano de Trabalho aprovado;  
 
b) indicar à OSCIP o banco em que será aberta conta bancária específica para 
movimentação dos recursos financeiros necessários à execução deste TERMO DE 
PARCERIA;  
 
c) repassar os recursos financeiros à OSCIP nos termos estabelecidos na Cláusula 
Quarta;  
 
d) publicar no Diário Oficial (União/Estado/Município) extrato deste TERMO DE 
PARCERIA e de seus aditivos e apostilamentos, no prazo máximo de quinze dias 
após sua assinatura, conforme modelo do Anexo I do Decreto nº 3.100, de 30 de 
junho de 1999; 
 
e) criar Comissão de Avaliação para este TERMO DE PARCERIA, composta por dois 
representantes do PARCEIRO PÚBLICO, um da OSCIP e um do Conselho de 
Política Pública (quando houver o Conselho de Política Pública);  
 
f) prestar o apoio necessário à OSCIP para que seja alcançado o objeto deste 
TERMO DE PARCERIA em toda sua extensão;  
 
g) fornecer ao Conselho de Política Pública (quando houver) da área correspondente 
à atividade ora fomentada, todos os elementos indispensáveis ao cumprimento de 
suas obrigações em relação à este TERMO DE PARCERIA, nos termos do art. 17 do 
Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999. 
 
h) Quando necessário, prestar assessoramento técnico.  
 
i) Considerando que no custo do programa incidem verbas para remuneração do 
pessoal alocado, na hipótese de haver repasse intempestivamente ao prazo previsto, 
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o Município Parceiro arcará com as multas de caráter trabalhista, previdenciário e 
tributário decorrentes do aludido atraso, inclusive quanto às verbas rescisórias.  

 
CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS 
 
Para o cumprimento das metas estabelecidas nos Planos de Trabalhos decorrentes deste 
TERMO DE PARCERIA, o PARCEIRO PÚBLICO, repassará, à OSCIP, os valores 
necessários a realização destes, de acordo com o cronograma de desembolso a ser 
estabelecido nos Planos de Trabalho, firmado entre as partes, assim composto:  
 
Parágrafo Primeiro - O valor total dos custos diretos calculados de acordo com a Cláusula 
Segunda, acrescido dos custos indiretos, para cobertura dos custos operacionais, 
administrativos e institucionais da OSCIP. Os custos indiretos, de que trata este Parágrafo, 
não poderão ultrapassar o limite de __% (____por cento) do total repassado.  
 
Parágrafo Segundo - Os recursos financeiros correspondentes à execução deste TERMO 
correrão à conta de dotação prevista no Orçamento do Município de Carlinda - MT, as 
quais serão mencionadas no(s) respectivo(s) Plano(s) de Trabalho, de acordo com a área 
de realização dos mesmos Planos, e contabilizados na seguinte categoria de despesas: 
 

10.001 – Fundo Municipal de Saúde 
10.122.0075.2076 – Manutenção com Administração da Secretaria de Saúde 
3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 
Parágrafo Terceiro - Para o recebimento das parcelas correspondentes do cronograma de 
desembolso, a OSCIP deverá emitir a fatura correspondente a execução do projeto, 
identificado por área, pertinentes às despesas havidas e/ou previstas, observadas as 
condições previstas neste Edital, que deverá estar acompanhada da prestação de contas, 
parcial, da aplicação dos recursos repassados, referente a penúltima parcela 
imediatamente anterior à parcela atual, cuja, deverá conter no mínimo, relatório dos 
recursos humanos envolvidos na execução do Plano de Trabalho; demonstrativo dos 
custos realizados; comprovação do recolhimento dos encargos sociais/trabalhistas, 
relativos os recursos humanos alocados no Plano de Trabalho. 
 
Parágrafo Quarto – O PARCEIRO PÚBLICO no processo de acompanhamento e 
supervisão deste TERMO DE PARCERIA e seus Planos de Trabalho, poderá recomendar a 
alteração de valores, o que implicará a revisão das metas pactuadas, ou recomendar 
revisão das metas, o que implicará a alteração do valor global pactuado, tendo como base 
o custo relativo, descritos nos grupos, desde que devidamente justificada e aceita pelos 
PARCEIROS, de comum acordo, devendo, nestes casos, serem celebrados Termos 
Aditivos.  
 
Parágrafo Quinto – Havendo atrasos nos desembolsos previstos no cronograma 
estabelecido no caput desta Cláusula, a OSCIP poderá realizar adiantamentos com 
recursos próprios à conta bancária indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO, tendo 
reconhecidas as despesas efetivadas, desde que em montante igual ou inferior aos valores 
ainda não desembolsados e estejam previstas no Plano de Trabalho.  
 
Parágrafo Sexto – Na hipótese de formalização de Termo Aditivo, as despesas previstas e 
realizadas no período compreendido entre a data original de encerramento deste TERMO 
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DE PARCERIA e a formalização da nova data de início serão consideradas legítimas, 
desde que cobertas pelo respectivo empenho.  
 
Parágrafo Sétimo – As despesas ocorrerão à conta do orçamento vigente, nas 
classificações programáticas e econômicas da despesa específica e condizente com o 
objeto do Plano de Trabalho proposto. As despesas relativas a exercícios futuros correrão 
à conta dos respectivos orçamentos, devendo os créditos e empenhos serem indicados por 
meio de:  
 

a) registro por simples apostila, dispensando-se a celebração de Termo Aditivo, 
quando se tratar apenas da indicação da dotação orçamentária para o novo 
exercício, mantida a programação anteriormente aprovada; e  
b) celebração de Termo Aditivo, quando houver alteração dos valores globais 
definidos no caput desta Cláusula. 

 
Parágrafo Oitavo – A liberação de recursos a partir da terceira parcela, inclusive, ficará 
condicionada à comprovação das metas para o período correspondente à parcela 
imediatamente anterior a última liberação, mediante apresentação dos documentos 
constantes dos incisos I e IV do art. 12 do Decreto nº 3.100, de 30 de junho de 1999.  
 
Parágrafo Nono – O cronograma de desembolso será revisto trimestralmente para 
compatibilização do mesmo com os custos apresentados pela OSCIP em suas prestações 
de contas mensais. A compatibilização será registrada por simples apostila, quando não for 
alterado o valor global previsto para o projeto; e por termo aditivo, quando a 
compatibilização alterar o valor global previsto para o projeto. 
 
Parágrafo Décimo – No caso da OSCIP não apresentar documentação que comprove o 
recolhimento das contribuições previdenciárias e sociais, referente ao repasse de recursos 
do mês anterior, o Parceiro Público se reserva no direito de reter os valores 
correspondentes às ações do mês em referência, até que seja apresentada pela entidade 
a referida documentação faltante.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
A OSCIP elaborará e apresentará ao PARCEIRO PÚBLICO prestação de contas do 
adimplemento do seu objeto e de todos os recursos e bens de origem pública recebidos 
mediante este TERMO DE PARCERIA, até sessenta dias após o encerramento deste e/ou 
após o termino de cada exercício, e ainda, a qualquer tempo solicitação do PARCEIRO 
PÚBLICO, respeitados os prazos acima. 
 
Parágrafo Primeiro – A OSCIP deverá entregar ao PARCEIRO PÚBLICO a Prestação de 
Contas instruída com os seguintes documentos:  
 

I. relatório sobre a execução do objeto do TERMO DE PARCERIA, contendo 
comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados;  
II. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução do objeto, 
oriundos dos recursos recebidos do PARCEIRO PÚBLICO, bem como, se for o caso, 
demonstrativo de igual teor dos recursos originados da própria OSCIP e referentes 
ao objeto deste TERMO DE PARCERIA, assinados pelo contabilista e pelo 
responsável da OSCIP indicado na Cláusula Terceira;  
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III. extrato da execução física e financeira publicado na imprensa oficial do Estado, 
de acordo com modelo constante do Anexo II do Decreto 3.100, de 30 de junho de 
1999;  
IV. parecer e relatório de auditoria independente sobre a aplicação dos recursos 
objeto deste TERMO DE PARCERIA.  

 
Parágrafo Segundo – Os originais dos documentos comprobatórios das receitas e 
despesas constantes dos demonstrativos de que trata o inciso II do Parágrafo anterior 
deverão ser arquivados na sede da OSCIP por, no mínimo, cinco anos, separando-se os 
de origem pública daqueles da própria OSCIP.  
 
Parágrafo Terceiro – Os responsáveis pela fiscalização deste TERMO DE PARCERIA, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade na utilização dos 
recursos ou bens de origem pública, pela OSCIP, darão imediata ciência ao Tribunal de 
Contas respectivo e ao Ministério Público, sob pena de responsabilidade solidária, 
consoante o art. 12 da Lei 9.790, de 23 de março de 1999.  
 
CLÁUSULA SEXTA – DA AVALIAÇÃO DE RESULTADOS  
 
Os resultados atingidos com a execução do TERMO DE PARCERIA devem ser analisados 
pela Comissão de Avaliação citada na Cláusula Terceira.  
 
Parágrafo Único – A Comissão de Avaliação emitirá relatório conclusivo sobre os 
resultados atingidos, de acordo com o Plano de Trabalho, com base nos indicadores de 
desempenho citados na Cláusula Segunda, e o encaminhará ao PARCEIRO PÚBLICO, 
em até 60 (sessenta) dias após o término deste TERMO DE PARCERIA.  
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 
O presente TERMO DE PARCERIA vigorará até dia 31 de dezembro de 2020 e a partir da 
data e sua assinatura, podendo ser renovado por iguais períodos, até o limite de 60 
(sessenta) meses de vigência.  
 
Parágrafo Primeiro – Findo o PLANO DE TRABALHO e havendo adimplemento do objeto 
e excedentes financeiros disponíveis junto a OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, com 
base na indicação da Comissão de Avaliação, citada na Cláusula Sexta, e na apresentação 
de Plano de Trabalho suplementar, prorrogá-lo mediante Termo Aditivo, ou requerer a 
devolução do saldo financeiro disponível.  
 
Parágrafo Segundo – Findo o PLANO DE TRABALHO e havendo inadimplemento do 
objeto e restando desembolsos financeiros a serem repassados pelo PARCEIRO 
PÚBLICO à OSCIP, o PLANO DE TRABALHO poderá ser prorrogado, mediante Termo 
Aditivo, por indicação da Comissão de Avaliação citada na cláusula Sexta, para 
cumprimento das metas estabelecidas. 
 
Parágrafo Terceiro – Havendo inadimplemento do objeto, com ou sem excedentes 
financeiros junto à OSCIP, o PARCEIRO PÚBLICO poderá, desde que não haja alocação 
de recursos públicos adicionais, prorrogar o referido Plano, mediante Termo Aditivo, por 
indicação da Comissão de Avaliação citada na cláusula Sexta, ou requerer a devolução 
dos recursos transferidos e/ou outra medida que julgar cabível.  
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Parágrafo Quarto – Nas situações previstas nos Parágrafos anteriores, a Comissão de 
Avaliação deverá se pronunciar até trinta dias após o término de Cada Plano de Trabalho, 
caso contrário, o PARCEIRO PÚBLICO deverá decidir sobre a sua prorrogação ou não.  
 
Parágrafo Quinto – No caso de prorrogação de Plano de Trabalho que implique na 
prorrogação do prazo do Termo de Parceria, este último deverá ser aditado por igual 
período do Plano de Trabalho prorrogado.  
 
Parágrafo Sexto – No caso de haver alterações nos Plano de Trabalho decorrentes deste 
Termo de Parceria, não estando tais alterações submetidas aos limites estabelecido no art. 
65 da Lei nº 8.666/93, desde que autorizado pelo Município e que não descaracterizem o 
objeto do Termo de Parceria.  
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO 
 
O presente TERMO DE PARCERIA poderá ser rescindido por acordo entre as partes ou 
administrativamente, independente das demais medidas cabíveis, nas seguintes situações:  
 

I. se houver descumprimento, ainda que parcial, das Cláusulas deste TERMO DE 
PARCERIA; e 
II. unilateralmente pelo PARCEIRO PÚBLICO se, durante a vigência deste TERMO 
DE PARCERIA, a OSCIP perder, por qualquer razão, a qualificação como 
“Organização da Sociedade Civil de Interesse Público”.  

 
Parágrafo Único – a rescisão de que trata essa Cláusula, deverá ser comunicada por uma 
parte à outra, por escrito, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.  
 
CLÁUSULA NONA – DA MODIFICAÇÃO  
 
Este TERMO DE PARCERIA poderá ser modificado em qualquer de suas Cláusulas e 
condições, exceto quanto ao seu objeto, mediante registro por simples apostila ou Termo 
Aditivo, de comum acordo entre os PARCEIROS, desde que tal interesse seja manifestado, 
previamente, por uma das partes, por escrito.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
 
Fica eleito o foro da cidade de Carlinda - MT, para dirimir qualquer dúvida ou solucionar 
questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a 
qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 
 
E, por estarem assim, justas e acordadas, firmam as partes o presente TERMO DE 
PARCERIA em 02 (duas) vias de igual teor e forma e para os mesmos fins de direito, na 
presença das testemunhas abaixo qualificadas. 
 
 
Carlinda - MT, xxxxxx de 2017. 
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__________________________________________ 
Município de Carlinda - MT 

 
 

__________________________________________ 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Publico 

Parceiro Público OSCIP 
 
 
 
 
TESTEMUNHAS: 
______________________________           __________________________________ 
Nome:                                                            Nome: 
CPF Nº                                                          CPF Nº 
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ANEXO IV 
 
 

CARTA DE CREDENCIAMENTO. 
 
À 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA - MT. 
REF.: EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS  
MODALIDADE CONCURSO DE PROJETO N° 002/2017. 
TIPO MELHOR TECNICA. 
 
 
(Razão Social da Licitante) ____________________, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
________________________, sediada à 
____________________________________________, declara como representante legal 
da empresa o(a) Sr(a)__________________________, o(a) Sr(a) 
_______________________________________, portador(a) da carteira de identidade n.º 
___________, expedida por ____________________, CPF nº ________________, no 
processo licitatório relativo ao Concurso de Projeto N° 002/2017, podendo rubricar a 
documentação de Habilitação e dos Projetos, manifestar-se quando convocado(a), prestar 
todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e 
recursos, assinar atas, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame para fiel 
cumprimento do presente Credenciamento. 
 
Por ser verdade assino o presente. 
 
Local/Data, ___ de ______________ de 2017. 
 
 
 
 
 

 
(Assinatura do Representante Legal pela Empresa) 

(Nome/Cargo e Carimbo CNPJ) 
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ANEXO V 
 

DECLARAÇÃO EM CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII, DO ART. 7º, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL DO BRASIL  
CONCURSO DE PROJETOS N° 002/2017 
 
 
Ilustríssimo. Sr. 
Presidente da Comissão Especial Julgadora 
Prefeitura Municipal de Carlinda - MT 
Ref.: Concurso de Projeto N° 002/2017 
 
Prezados Senhores, 
 
__________________ (nome da empresa), CNPJ/MF nº __, sediada em ____ (endereço 
completo) ______, por intermédio de seu representante legal Sr(a) _________, portador(a) 
da Carteira de Identidade nº _____ e do CPF/MF nº ____, DECLARA em conformidade 
com o § 2º do art. 32 da Lei nº 8.666/93, que não existem fatos supervenientes e/ou 
impeditivos a sua habilitação no presente processo licitatório.  
 
DECLARA ainda para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de 
junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 (dezesseis) anos.  
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz (   ). 
 
......................(.....), ....... de ................... de 2017 
 
 
 
 
(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, em papel 
timbrado da empresa, devidamente identificado)  
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 
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ANEXO VI 
 

ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 
CONCURSO DE PROJETO N° 002/2017 

 
 

 
À Comissão de ................do Município de Carlinda - MT. 
 
 
Referente: Concurso de Projetos nº 002/2017 
 
 
 
Pelo presente, ATESTAMOS que o(a) Sr(a) _____________________________________, 
portador(a) da Cédula de Identidade RG nº _____________ e do CPF nº _____________ , 
representando a __________________________________________________________,  
CNPJ nº ____________________________, devidamente credenciado, visitou os locais 
da execução dos projetos, objeto do concurso em epígrafe, no dia ____/____/_____,  
às ____:_____horas. 
 
 
 
Local, em ___de _________ de 2017. 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome e cargo do representante legal do município 

 
 
 
 
 

_________________________________________ 
Nome e cargo do representante legal da proponente 
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ANEXO VII 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE (PESSOA JURÍDICA) 
CONCURSO DE PROJETOS N° 002/2017 
 
 
À 
Prefeitura Municipal de Carlinda- MT 
REF.: Edital de Concurso de projetos 
Modalidade Concurso de Projeto N° 002/2017. 
 

 
 

DECLARAÇÃO 
 
 

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CPNJ n° ______________________________, estabelecida 
a_________________________________, bairro __________, Município 
de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de 
seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de 
concurso de projetos DECLARA, sob as penas da lei, que: 
Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma 
Declaração de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, 
Municipal ou do Distrito Federal. 
 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé. 
 
 
................., ......... de ................... de 2017. 
 
 
 
 

__________________________________________ 
ASSINATURA RESPONSAVEL DA EMPRESA 

(Carimbo com CNPJ da empresa) 
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ANEXO VIII 
 

DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EXISTEM FATOS IMPEDITIVOS PARA QUE O LICITANTE 
PARTICIPAR DO CERTAME 
 
CONCURSO DE PROJETOS Nº. 002/2017 
 
 
 
 
 
 

(OSCIP) _____________________________________________, inscrito no CNPJ sob o 

n.º _____________________________, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr. 

(a) _________________________________________, portador (a) da Carteira de 

Identidade n.º _______________________ e do CPF n.º ___________________, 

DECLARA, sob as penas da lei, que não existem fatos impeditivos à sua habilitação no 

presente procedimento, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

 
 
 
 
 
 
 
_____ / _____ / _______ 
 
 
 
 
 
 

 
_________________________________________ 

(representante legal) 

 


