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CONCURSO DE PROJETOS Nº 002/2017 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.002/2017 

Data/horário:  22/06/2017 às 08:00h 

Local:   

O Edital estará disponível no Departamento de Licitações da 

Prefeitura Municipal de Carlinda, Estado de Mato Grosso, 

localizada na Endereço: Av. Tancredo de Almeida Neves, s/nº - 

Bairro: Centro – Carlinda/MT, CEP 78.587-000, Caixa Postal 45, 

Telefone: (66) 3525-2000, desde a data da publicação, nos seguintes 

horários: das 08:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas, ou no site 

http://www.carlinda.mt.gov.br/. Os esclarecimentos de dúvidas a 

respeito de condições do edital e de outros assuntos relacionados o 

presente concurso será divulgado mediante publicação de notas na 

página acima citada, ficando as organizações interessadas obrigadas 

a acessá-la para a obtenção das informações prestadas pela (o) 

Responsável pelo Departamento (o). 

Recebimento do 

Credenciamento, 

envelope de 

Propostas e 

envelope de 

habitação:   

Data: 22/06/2017, Horário: 08:00.h. 

Abertura dos 

envelopes: Data: 22/06/2017, Horário: 08:00h. 
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EDITAL CONCURSO DE PROJETOS N° 002/2017  
 

1. PREÂMBULO 
 
O Município de Carlinda - MT, através da Secretaria de Administração, torna público aos 
interessados que realizará, às 08 (oito) horas do dia 22 de Junho de 2017, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Av. Tancredo de Almeida Neves, s/nº - Bairro: Centro - CEP: 
78.587-000, seleção de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificadas como 
Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, através de Concurso de Projetos, para 
a formação de vínculo de cooperação, por meio de Termo de Parceria, visando o a 
colaboração e fomento de atividades de interesse público no desenvolvimento de programas 
de governo, através do fornecimento de bens e serviços, realização de atividades, eventos, 
cooperação técnica, consultoria e assessoria seguindo as diretrizes estabelecidas na Lei 
Federal nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 3.100 de 30 de 
junho de 1999 e, observadas, subsidiariamente as normas contidas no artigo 116 da Lei nº 
8.666/93, e demais condições deste Edital. 
 
 
2. OBJETO 
 
2.1. Seleção de entidade de direito privado, sem fins lucrativos, qualificada como 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 
9.790/99, para celebrar Termo de Parceria para formação de vínculo de cooperação, visando 
a colaboração, fomento e realização de atividades de interesse público no desenvolvimento 
de programas de governo, através do fornecimento de bens e serviços, realização de 
atividades, eventos, consultorias, cooperação técnica e assessoria seguindo as diretrizes 
estabelecidas na Lei nº 9.790, de 23 de março de 1999, regulamentada pelo Decreto nº 
3.100 de 30 de junho de 1999, e demais condições deste Edital. 
 
 
3. ÓRGÃO REQUISITANTE  
 
3.1 Secretaria Municipal de Saúde; 
3.2 Secretaria Municipal de Assistência Social; 
3.3 Secretaria Municipal de Meio Ambiente; 
3.4 Secretaria Municipal de Cidades; 
3.5 Secretaria Municipal de Administração e Finanças; 
3.6 Secretaria Municipal de Educação.  
 
 
4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
4.1 A sessão deste Concurso de Projetos será pública e realizada em conformidade com 
este Edital na data, horário e local indicado no Preâmbulo.  
 
4.2 Poderá participar do CONCURSO DE PROJETOS, a entidade qualificada perante o 
Ministério da Justiça como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, 
nos termos da Lei Federal nº. 9.790, de 23 de março de 1.999 e do Decreto Federal nº 
3.100, de 30 de junho de 1.999. 
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4.3 É vedada a participação de organizações que tenham perdido a qualificação de OSCIP, 
de acordo com o artigo 7º, da Lei Federal nº. 9.790, de 23 de março de 1.999 e parágrafo 
único, do artigo 4º, do Decreto Federal nº. 3.100, de 30 de junho de 1.999. 
 
4.4 Participarão da Sessão Pública do Concurso de Projetos os representantes efetivamente 
credenciados. 
 
4.5 Sob pena de desclassificação, os interessados em participar do presente edital deverão 
trazer, juntamente com a documentação original, as fotocópias da mesma, caso estas não 
estejam autenticadas, a mesma poderá ser feita pela Comissão Especial, mediante 
comparação com os originais. 
 
4.6 Sob pena de inabilitação ou desclassificação, todos os documentos apresentados 
deverão referir-se ao mesmo CNPJ constante na proposta de preços. 
 
4.7 Não será admitida a participação, no presente Edital, de entidades reunidas em 
consórcio. 
 
4.8 Não será admitida, neste processo, a participação de entidades que deixaram de prestar 
contas dos recursos públicos recebidos de qualquer ente da federação;  
 
4.9 Pessoas Físicas ou Jurídicas que foram declaradas inidôneas pela Administração 
Pública ou que estejam temporariamente impedidas de licitar, contratar, transacionar com 
administração pública ou quaisquer de seus órgãos descentralizados, devendo a OSCIP 
informar a inexistência de fatos impeditivos, mediante a anexação de declaração nos termos 
do modelo Anexo VIII. 
 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS 
 
5.1 Os envelopes contendo o PROJETO e os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser 
entregues em data, horário e local indicado no preâmbulo deste edital.  
 

5.1.1. Os documentos de HABILITAÇÃO deverão ser entregues em um envelope 
lacrado com a seguinte descrição:  
 

CONCURSO DE PROJETOS Nº. 002/2017 
ENVELOPE n° 01 – HABILITAÇÃO 
(onde deverá constar os documentos exigidos) 
Abertura: ________ horas do dia ____________ 
Objeto: 
NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE 

 
5.1.2. O Projeto Técnico e a Planilha de Custos com os elementos previstos no 
Anexo II, deverão estar em um único envelope lacrado, sem qualquer identificação 
da Licitante, e com as seguintes descrições: 
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CONCURSO DE PROJETOS Nº. 002/2017 
ENVELOPE n° 02 – PROPOSTA/PROJETO 
(onde deverá constar a proposta) 
Abertura: _________________ 
Objeto: 
NOME E ENDEREÇO DO PROPONENTE 
 

 
 

6. DO CREDENCIAMENTO 
 
6.1. As Entidades interessadas deverão comparecer no dia e hora designados para a 
sessão pública do Concurso de Projetos, através de seus representantes legais 
regularmente constituídos, com poderes específicos para interpor ou desistir de recursos, 
sendo que a ausência de credencial retirará dos mesmos o direito de promover quaisquer 
pronunciamentos durante os trabalhos da Comissão Especial Julgadora. 
 
6.2. O credenciamento deverá ser procedido mediante apresentação, no ato da abertura da 
sessão pública, de procuração ou documento subscrito pelo representante da Entidade, em 
papel próprio, acompanhado de cópia autenticada da cédula de identidade ou documento 
equivalente do credenciado, bem como a apresentação de documentação comprobatória 
dos poderes do outorgante (Anexo IV). 
 
6.3. A partir do credenciamento, o interessado será considerado apto para manifestar-se em 
nome da proponente, responsabilizando-se pelas perdas e danos que seus atos e 
declarações causarem ao outorgante e à Administração, sujeitando-se às sanções previstas 
neste edital. 
 
6.4.Os documentos que credenciam o representante deverão ser entregues separadamente 
dos envelopes de números nºs: 01 e 02. 
 
 
7. DA HABILITAÇÃO 
 
7.1. A proponente deverá apresentar em 01 (uma) via, em cópia autenticada por Tabelião ou 
por servidor do Setor de Licitações do Município de Carlinda - MT, ou ainda, por publicação 
em órgão de imprensa oficial, os seguintes documentos: 
 
 
7.2. Habilitação jurídica 
 

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado no 
órgão oficial competente, acompanhado de todas as alterações havidas desde seu 
registro inicial, e onde conste, dentre seus objetivos, a prestação de serviços objeto do 
presente certame; 
 
b) Ata de eleição da diretoria/administração atualmente em exercício, devidamente 
registrada no órgão oficial competente; 
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c) Cópia dos documentos pessoais da diretoria eleita, bem como, do representante da 
Entidade no certame. 

 
7.3. Regularidade fiscal 
 

7.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
 
7.3.2. Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, que deverá ser comprovada 
através da apresentação de Certidão Conjunta de Regularidade de Tributos e 
Contribuições Federais e Certidão de Regularidade quanto à Dívida Ativa da União, 
expedidas pela Secretaria da Receita Federal e Procuradoria da Fazenda Nacional; 
 
7.3.3. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, por meio de Certidão Negativa 
de Débito de Tributos Municipais; 
 
7.3.4. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de Certidão Negativa 
de Débito de Tributos Estaduais;  
 
7.3.5. Certidão Negativa de Débito de competência da Procuradoria Geral do Estado 
do respectivo domicílio tributário;  
7.3.6. Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – 
FGTS – CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 
 
7.3.7. Certidão Negativa de Débito Trabalhista, emitida pelo Superior Tribunal do 
Trabalho (www.tst.jus.br);  
 

7.4. Qualificação econômico-financeira 
 

7.4.1. Certidão de Falência e Recuperação Judicial, emitida pelo Distribuidor da sede 
da licitante, com validade máxima de 06 (seis) meses; 
 
7.4.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social 
(2016), já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação 
financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços 
provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais de 3 (três) meses da 
data de apresentação da proposta. 
 

7.4.2.1. O balanço patrimonial deverá estar assinado por contador ou por outro 
profissional equivalente, devidamente registrado no conselho regional de 
contabilidade;  
 
7.4.2.2. As empresas constituídas no exercício em curso deverão apresentar 
cópia do balanço de abertura ou cópia do livro diário contendo o balanço de 
abertura, inclusive com os termos de abertura;  

 
 
7.5. Qualificação técnica 
 

7.5.1. Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 
com o objeto do concurso de projetos, mediante a apresentação dos requisitos: 
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a) Comprovação de qualificação da entidade como Organização da Sociedade 
Civil de Interesse Público junto ao Ministério da Justiça, nos termos da Lei nº 
9.790/99; 

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

c)  Apresentação de atestado de visita técnica (ANEXO VI), onde reste 
comprovado que a entidade verificou os locais de execução dos projetos, por 
área de atuação, certificando que conhece suas peculiaridades e 
características. A Visita Técnica deverá ser agendada e realizada no período 
de 05 de Junho a dia 09 de Junho de 2017, pelo telefone, junto a Secretaria 
Municipal de Administração. 

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

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

a) Os documentos deverão estar relacionados à sede ou filial através da qual será 
formalizado o contrato posteriormente, e realizados os respectivos pagamentos. 
 
b) As certidões e os comprovantes solicitados para a habilitação deverão estar no 
prazo de validade neles previstos, e, quando não mencionado, os documentos serão 
considerados válidos até 60 (sessenta) dias contados da data de sua emissão. 
 
c) Não será aceito protocolo de entrega em substituição aos documentos requeridos 
no presente EDITAL. 
 
d) A prova de regularidade deverá ser feita por Certidão Negativa ou Certidão Positiva 
com efeitos de Negativa; 

 
8. DO PROJETO TÉCNICO 

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

a) Identificação do projeto; 
 
b) Caracterização da Entidade Proponente; 
 
c) Descrição do Projeto. 
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8.2. O Projeto Técnico e a Planilha de Custos deverão ser apresentados. 
 
8.3. Os projetos recebidos conforme o presente Edital, serão avaliados pela Comissão 
Técnica de Julgamento. 
 
8.4. O processo de análise ocorrerá conforme os procedimentos e critérios descritos no 
presente edital, e as julgará dentro dos critérios estabelecidos pela Lei 9.790/99 e Decreto 
3.100/99. 
 
8.5. A classificação das propostas será realizada pela Comissão Técnica de Julgamento do 
Município. 
 
8.6. O prazo de validade da proposta não deve ser inferior a 60 (sessenta) dias contados a 
partir da data de abertura dos envelopes. Omitido o prazo, este, será considerado o mínimo 
aqui mencionado. 
 
9. DO PROCESSAMENTO DO CONCURSO 
 
9.1. No dia, hora e local designados neste Edital, será realizada a sessão pública para 
recebimento dos envelopes de habilitação e proposta/projeto, devendo o interessado ou 
seu representante legal proceder ao respectivo credenciamento, conforme item 04 deste 
Edital. 
 
9.1.1. Após o Presidente da Comissão, declarar encerrado o prazo para entrega dos envelopes, 
nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou 
modificações a documentação e propostas já entregues, salvo quando requisitados pela 
Comissão, justificadamente, com finalidade meramente elucidativa. 
 
9.2. A Comissão Julgadora abrirá o Envelope nº 01 (Documentos de Habilitação) na frente 
dos licitantes presentes. Os documentos neles contidos serão examinados e rubricados 
pelas OSCIPs presentes e pela Comissão, 
 
9.3. A seguir, a Comissão Julgadora procederá imediatamente à verificação da 
documentação de habilitação apresentada.   
 
9.4. As proponentes cujos documentos de habilitação estiverem de acordo com as 
exigências editalícias, serão consideradas habilitadas e concorrerão na Fase de Julgamento 
dos Projetos Técnicos e Planilhas de Custos.  
 
9.5. Julgados eventuais recursos relativos à fase de habilitação, a Comissão Julgadora 
passará o julgamento do Projeto Técnico e da Planilha de Custos, nesta ordem. 
 
10. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS E PONTUAÇÃO DOS PROJETOS 
 
10.1. A seleção das propostas será realizada de acordo com os seguintes critérios:  
 

a) Análise dos documentos de habilitação exigidos no item 5 deste Edital;  
 
b) Análise do Projeto Técnico de acordo com o roteiro e formatação estabelecidos no 
item 6 deste Edital. 
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10.2. Os PROJETOS serão considerados em estudo a partir de sua abertura até a 
classificação a ser divulgada na imprensa oficial do Município. 
 
10.3. Será feita a plena observância dos pressupostos estabelecidos neste Concurso de 
Projetos. Na seleção e no julgamento dos projetos onde levar-se-ão em conta: 
 

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

b) A capacidade técnica e operacional da OSCIP candidata; 

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

d) O ajustamento da proposta às especificações técnicas;  

e) Os custos indiretos apresentados pela OSCIP. 

 
10.4. Além dos pressupostos estabelecidos acima, as propostas serão analisadas e 
classificadas por pontos obtidos, conforme critérios descritos abaixo, em concordância com 
a tabela de pontuação a seguir: 
 

Avaliação do Projeto – Pontuação 

A Mérito intrínseco e adequação ao edital 

A.1 Mérito intrínseco Critério Pontuação 

Apresentação do Projeto quanto ao objetivo 
pretendido 

Objetividade e clareza De 0 a 5 

Metodologia e organização De 0 a 5 

Metas e resultados De 0 a 5 

A.2 Adequação do Projeto ao Edital Critério Pontuação 

O projeto apresentado está de acordo com as 
diretrizes do Edital 

Totalmente inadequado 0 

Parcialmente adequado 10 

Totalmente adequado 20 

Total do Item A  

 

B Capacidade Técnica e Operacional da OSCIP 

B.1 Tempo de Constituição da OSCIP Critério Pontuação 

Tempo de Constituição da Organização 

De 0 a 03 anos 0 

Acima de 03 anos até 06 anos 5 

Acima de 06 anos 10 

B.2 Experiência anterior Critério Pontuação 

Experiência da OSCIP em execução de 
Parcerias com Órgãos Públicos  

Não possui experiência anterior 0 

Possui experiência anterior 5 
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B.3 Equipe Administrativa Critério Pontuação 

Experiência da Equipe em execução de 
Parcerias com Órgãos Públicos  

Até 03 anos 0 

Mais de 03 anos 10 

Total do Item B  

 

C A adequação entre os meios sugeridos, seus custos e resultados. 

C.1 Meios sugeridos Critério Pontuação 

Método utilizado para atingimento da meta 

É inadequado 0 

É parcialmente adequado 4 

É totalmente adequado 8 

C.2 Meta  Critério Pontuação 

Meta pretendida para obtenção do resultado 

É inadequada 0 

É parcialmente adequada 04 

É totalmente adequada 08 

C.3 Resultado Critério Pontuação 

Resultado pretendido para alcance do 
objetivo 

É inadequado 0 

É parcialmente adequado 04 

É totalmente adequado 08 

C.4 Custos Critério Pontuação 

Custos apresentados para execução do 
projeto 

É inadequado 0 

É parcialmente adequado 04 

É totalmente adequado 08 

Total do Item C  
 

D Adequação do Projeto às especificações técnicas 

D.1 O atendimento ao Termo de Referência Critério Pontuação 

O Projeto com relação às especificações 
técnicas apresentadas no Termo de Referência 

É inadequado 0 

É parcialmente adequado 04 

É totalmente adequado 08 

Total do Item D  

 

E Custos Indiretos – C.I. (encargos operacionais, administrativos, encargos de gestão, e/ou similares)  
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E.1 Custos Indiretos apresentados Critério Pontuação 

Fórmula: .         Menor  C.I.      X Pontuação 
                C.I. da Proponente   Conforme fórmula 100 

Total do Item E  

 
10.5. A OSCIP proponente deverá apresentar um projeto para cada área de interesse a 
saber, conforme o Anexo I, Termo de Referência: 

1. Serviços de Apoio Administrativo; 
2. Saúde Pública; 
3. Assistência Social; 
4. Educação; 
5. Turismo e Meio Ambiente; 
6.  

 
10.6. A Pontuação Final por projeto (PFp) será dada pela média simples entre os quesitos 
técnicos (A, B, C e D) e o financeiro (E), representada pela seguinte equação:  
PFp = [(A+B+C+D)+(E)]/2 
 
10.6.1. A Pontuação Final será obtida pela média aritmética simples resultante da soma das 
Pontuações Finais dos Projetos dividida pelo número de projetos a serem apresentados, 
conforme Termo de Referência, neste caso:  

PF = [(PFp1+PFp2+PFp3+PFp4+PFp5)/5]  

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

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

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

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

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

 
11.1. A Comissão Julgadora, designada pelo Prefeito Municipal, selecionará a OSCIP 
vencedora do Concurso de Projetos, consoante as regras deste edital.  
 
11.1.1. A Comissão Julgadora terá competência para: 
 

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

b) Zelar para que a identificação da organização proponente seja preservada ou 
omitida;  
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c) Preparar relatório circunstanciado correlato às suas atividades; 

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

 
11.1.2. São atribuições do Presidente da Comissão Julgadora:  
 

a) Resolver as questões de ordem administrativa; 

b) Convocar as reuniões da Comissão; 

c) Presidir as reuniões da Comissão; 

d) O trabalho da Comissão Julgadora não será remunerado; 

 
11.2. A Comissão Julgadora poderá solicitar pareceres técnicos para subsidiar seu 
julgamento;  
 
11.3. Quando todas as propostas forem desclassificadas a Comissão Julgadora poderá 
renovar o concurso, por meio da publicação de outro edital.  
 
 
12. DOS VALORES MÁXIMOS DE DESEMBOLSO 
 
12.1. O valor previsto a ser desembolsado pelo Município de Carlinda - MT, para a 
realização do objeto do presente Edital, mensalmente, é de: 

1. Serviços de Apoio Administrativo: 
R$ 30.000,00(trinta mil reais); 

2. Saúde Pública: 
R$ 250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais); 

3. Assistência Social: 
R$40.000,00(quarenta mil reais); 

4. Educação: 
R$40.000,00(quarenta mil reais); 

5. Obras: 
R$ 40.000,00(quarenta mil reais) 

6. Turismo e Meio Ambiente. 
R$20.000,00(vinte mil reais); 

 
 

 
12.1.1. Nestes valores devem estar contempladas todas as despesas com pessoal, 
encargos sociais (previdenciários e trabalhistas), custos indiretos, impostos, e demais 
despesas necessárias à fiel execução do Projeto. 
 
13. DAS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 
 
13.1. Os recursos necessários ao atendimento das despesas mencionadas neste Edital 
constam das seguintes dotações orçamentárias:  
 
46-04.001.04.123.0008.2020/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte 
de Recurso 01.00.00.00.00 – R$700.000,00 (setecentos mil reais) 
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93-06.001.08.244.0005.2017/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – Fonte 
de Recurso 01.29.00.00.00 – R$20.000,00 (vinte mil reais) 

112-06.001.08.244.0006.2017/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.00.00.00.00 – R$80.000,00 (oitenta mil reais) 

135-07.001.12.361.0002.2004/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.01.00.00.00 – R$220.000,00 (duzentos e vinte mil reais) 

153-07.001.12.361.0002.2011/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.15.00.00.00 – R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) 

205-08.001.10.301.0011.2026/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.14.00.00.00 – R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) 

216-08.001.10.302.0011.2027/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.14.00.00.00 – R$70.000,00 (setenta mil reais) 

237-08.001.10.302.0011.2052/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.02.00.00.00 – R$50.000,00 (cinquenta mil reais) 

249-08.001.10.301.0011.2031/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.02.00.00.00 – R$200.000,00 (duzentos mil reais) 

292-09.001.15.452.0013.2040/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.00.00.00.00 – R$80.000,00 (oitenta mil reais) 

302-09.001.26.782.0013.2042/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.00.00.00.00 – R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) 

331-11.001.18.543.0012.1035/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.00.00.00.00 – R$5.000,00 (cinco mil reais) 

338-11.001.23.695.0012.2032/3390.39.00.00.00 - Outros serviços de terceiros pessoa jurídica – 
Fonte de Recurso 01.00.00.00.00 – R$2.000,00 (dois mil reais) 

 
 
14. DA FISCALIZAÇÃO 

 
14.1. Fica assegurado o direito do Município de Carlinda - MT, de exercer ampla, irrestrita, e 
permanente fiscalização dos serviços executados pela da Entidade vencedora, sem prejuízo 
da obrigação desta de fiscalizar seus empregados, prepostos e/ou subordinados, bem como 
solicitar pareceres sobre seus empregados. 
 
14.2. A fiscalização efetuada através do Município de Carlinda - MT, em nada restringe a 
responsabilidade única, integral e exclusiva da Entidade no que se refere à perfeita 
execução dos serviços e às suas consequências e implicações. 
 
 
15. DA RESPONSABILIDADE 

 
15.1. Constituem responsabilidades da OSCIP:  
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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 III 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 III do 
Decreto 3.100, de 30 de junho de 1999; e  
 
g) movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, em conta 
bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO.  
 
h) Quando necessário, solicitar o apoio de assessoramento técnico;   
 
i) Mediante a Autorização emitida pelo Município Parceiro providenciar a contratação 
de recursos humanos para o desenvolvimento das atividades propostas no Programa 
de Trabalho (Programa – Projeto); 
 
j) Ser responsável, com recursos do projeto, 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; aviso prévio e das licenças remuneradas 
para grávidas, dirigentes sindicais e auxílio doença;  
 
k) 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, prestador de serviço ou 
associado envolvido. 

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

 
 
16. DOS RECURSOS 

 
16.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas 
qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente ato 
convocatório. Caberá à Comissão decidir sobre a petição no prazo de vinte e quatro horas.  
 
16.2. Os recursos administrativos deverão ser interposto junto a própria comissão julgadora 
em prazo no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da 
ata, nos casos de:  
 

a) habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) julgamento das propostas. 
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16.3. Não serão conhecidos recursos intempestivos, imotivados e inespecíficos.  
 
16.4. Interposto o recurso, será comunicado aos demais proponentes, que poderão 
impugná-lo no prazo de 05 (cinco) dias úteis.  
 
16.5. O recurso, que deverá ser protocolado no prazo legal na sede do Município de 
Carlinda - MT, será dirigido à Comissão de Julgadora, a qual poderá reconsiderar sua 
decisão, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, observado o constante no art. 31, § 1º e incisos 
do Decreto nº. 3.100/99, ou, no mesmo prazo, fazê-lo subir à Autoridade superior, 
devidamente informado, devendo neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 
(cinco) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 
 
 
17. DO RESULTADO FINAL E DA HOMOLOGAÇÃO 

 
17.1. Após o decurso do prazo ou julgamento de eventuais recursos, a Comissão divulgará 
o resultado final, com a classificação dos projetos e remeterá os autos para homologação do 
Sr. Prefeito Municipal. 
 
17.2. Homologado o procedimento, será convocada a proponente vencedora, classificada 
em primeiro lugar, para firmar Termo de Parceria; 
 
17.2.1. Será firmado um Termo de Parceria para cada área de atuação específica, levando-
se em consideração a Secretaria elencada no Preâmbulo do Anexo I, deste Edital. 
 
17.3. O não comparecimento da proponente ou a superveniência de fato que impeça a 
assinatura do termo, importará em sua desclassificação e convocação da proponente 
posteriormente classificada, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.  
 
 
 
18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

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

a) Advertência, por escrito, sempre que verificadas pequenas inadequações;  
 
b) Rescisão do Termo de Parceria; 
 
c) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
pelo prazo de 05 cinco anos. Ultrapassado este prazo sem que os motivos que 
levaram a declaração da inidoneidade e seus resultados tenham cessado, 
permanecerá a punição até a regularização perante a autoridade que determinou a 
punição.  

 
 
18.2. Dentre as causas que motivam a declaração de inidoneidade estão:  
 

a) fazer declaração falsa; 
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b) cometer fraude tributária, previdenciária ou fundiária; 
 
c) fraudar a elaboração ou execução do projeto.  

 
18.3. Além das penalidades citadas, a proponente ficará sujeita, no que couber, as 
penalidades referidas na Lei nº. 9.790/99.  
 
18.4. O valor da multa poderá ser descontado da Nota Fiscal ou crédito existente junto ao 
Município, em favor da proponente vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja 
superior ao crédito existente, o débito, se não adimplido, será inscrito em dívida ativa e 
executado na forma da lei. 
 
18.5. As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas 
ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas civis e penais cabíveis.  
 
18.6. Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado à licitante vencedora 
o contraditório e a ampla defesa.  
 
18.7. Excepcionalmente e de forma fundamentada, “ad cautelam”, o Município de Carlinda - 
MT, poderá efetuar a retenção do valor presumido da multa, antes da instauração do regular 
procedimento administrativo. 
 
 
19. DA RESCISÃO 

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

a) Se houver descumprimento, ainda que parcial, das cláusulas do Termo de Parceria, 
por quaisquer das Entidade;  
 
b) Na diminuição de receita, arrecadação e/ou repasses financeiros, o MUNICIPIO 
poderá rescindir unilateralmente, mediante Notificação por escrito, com antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias.  
 
c) Se durante a vigência do Termo de Parceria a Entidade perder, por qualquer razão, 
sua qualificação e demais condições apresentadas por ocasião da habilitação.   

 
 
20. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
20.1. O Município poderá adiar ou revogar o presente Concurso de Projetos por interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente o suficiente 
para justificar tal conduta. Deverá anular por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, ficando, nesse último 
caso, desobrigado de indenizar os proponentes.  
 
20.2. Serão assegurados aos envolvidos o contraditório e a ampla defesa nos casos 
tratados no item anterior. 
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20.3. O Termo de Parceria poderá sofrer acréscimos ou supressões para melhor 
atendimento das necessidades do Município, não estando tais alterações submetidas aos 
limites estabelecido no art. 65 da Lei nº 8.666/93, conforme disposto no artigo 116 do 
mesmo Diploma, desde que autorizado pelo Município e que não descaracterizem o objeto 
do Termo de Parceria firmado entre as partes;  
 
20.3.1 Os Planos de Trabalho apresentados como proposta, poderão ser alterados, para 
melhor adequação aos objetivos da Administração Pública, conforme a necessidade;  
 
20.3.2 Na alteração e ou/inclusões de quantitativos, metas e prazos de Planos de Trabalhos 
a serem executados, que refletirem em alterações financeiras, levar-se-á em conta o valor 
do projeto apresentados pela OSCIP, como proposta, bem como o percentual estimado para 
os custos indiretos incidentes sobre o projeto;  
 
20.3.3 Poder-se-á o Plano de Trabalho ser divido em várias partes, e sua implantação 
ocorrer em momentos diferentes, adequando-o ao interesse da Administração Pública;  
 
20.3.4 O Município de Carlinda - MT, poderá solicitar, no decorrer da Parceria, que a 
OSCIP parceira elabore e desenvolva novos Planos de Trabalho, relacionados com o objeto 
do Termo de Parceria, levando-se em conta os critérios técnicos, custo do projeto e 
metodologia, apresentados, por ocasião deste edital. 
 
20.4. A Comissão de Julgamento resolverá os casos omissos com base na legislação 
vigente.  
 
20.5. As decisões da Comissão serão consideradas definitivas somente após homologação 
pelo Prefeito Municipal.  
 
20.6. A apresentação da proposta pela licitante implica aceitação de todos os termos deste 
edital e seus anexos, bem como das normas legais que regem a matéria e, se porventura a 
licitante for declarada vencedora, ao cumprimento de todas as disposições contidas neste 
concurso de projetos, sob pena das sanções aqui previstas.  
 
20.7. As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas 
propostas, sendo responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados.  
 
20.8. A licitante é responsável pela correção das informações prestadas e dos documentos 
apresentados em qualquer fase deste concurso de projetos. A falsidade de qualquer 
documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata 
desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a 
rescisão do Termo de Parceria ou contrato sem prejuízo das demais sanções cabíveis.  
 
20.9. As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão 
fazê-lo no prazo determinado pela Comissão Julgadora, sob pena de desclassificação.  
 
20.10. Além dos meios expressamente referidos neste Edital, as decisões referentes a este 
concurso de projetos poderão ser comunicadas às licitantes por qualquer meio de 
comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante publicação na Imprensa 
Oficial.  
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20.11. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Julgadora em conformidade com 
as disposições constantes neste Edital e na legislação nele citada.  
 
20.12. Esclarecimentos sobre este Concurso serão prestados pela Comissão Especial 
Julgadora e poderão ser obtidos mediante solicitação por escrito, protocolada de segunda a 
sexta-feira, das 08 (oito) às 11 (onze) horas, na sede do Município de Carlinda - MT.  
 
20.13. Fica eleito o foro da Justiça Estadual, da Comarca de Alta Floresta - MT, para dirimir 
quaisquer dúvidas e questões decorrentes do presente EDITAL, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja.  
 
20.14. Integram o presente Edital:  
 
ANEXO I – Termo de Referência 
ANEXO II – Formulário de Apresentação dos Projetos e Plano de Trabalho 
ANEXO III - Minuta – Termo de Parceria 
ANEXO IV - Carta de Credenciamento. 
ANEXO V – Declaração em Cumprimento ao Disposto no Inciso XXXIII, do art. 7º, da 

Constituição Federal do Brasil 
ANEXO VI – Atestado de Visita Técnica 
ANEXO VII – Modelo de Declaração de Idoneidade (Pessoa Jurídica) 
ANEXO VIII – Declaração de que não Existem fatos Impeditivos para o Licitante Participar 

do Certame. 
 
 

Carlinda - MT, 04 de Maio de 2017. 
 
 
 

 
DEISE DIONE MUTSCHALL 

Presidente da Comissão Especial Julgadora  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERENCIA 

CONCURSO DE PROJETO N° 002/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

 

1. OBJETO  

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

2. JUSTIFICATIVA  

Inicialmente lembramos que o cenário atual brasileiro nos mostra uma sociedade que 
mergulha numa crise social, onde o cidadão já não mais acredita na solução dos problemas 
sociais prioritários, posto que a ineficácia administrativa, o abuso dos recursos públicos e a 
corrupção resultam numa afronta aos direitos sociais e burla aos deveres impostos pela 
legislação vigente, em especial pela lei de responsabilidade fiscal. Dessa forma, 
defendemos nesta administração o fato de que a sociedade em geral, em especial o gestor 
público, necessita ter uma visão coerente e realista do atual cenário, para que não 
entendam esta gestão Administrativa apenas como o poder de “demitir” servidores públicos 
ditos “privilegiados” pela estabilidade, mas muito antes, sim, como a oportunidade de 
qualificá-los, de profissionalizar o funcionalismo, em prol de uma sociedade que clama por 
serviços públicos de qualidade, exigindo a correspondência aos impostos que paga, de 
forma que não provoquem um caos social com a demissão em massa de servidores, ao 
invés do crescimento qualitativo da Administração Pública. Por isto mesmo, acreditamos que 
os males da Administração Pública não se encontram única e exclusivamente nos 
administrados, mas também numa gestão pública que prime pela qualidade dos serviços 
que presta à sociedade, que tenha consciência do zelo pelo patrimônio público, que tenha 
como princípios norteadores a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a 
eficiência, relevando sempre o interesse público em detrimento do interesse particular e 
trabalhando com a transparência de seus atos. 
 

É nosso entendimento que a Administração Pública de modo geral necessita de sérias 
modificações para o alcance da qualidade nos serviços que presta à sociedade, a começar 
pela mudança de cultura de grande parte de seus integrantes que ainda hoje caminham a 
passos lentos na análise, acompanhamento e controle dos atos de gestão, relegando o 
interesse da coletividade e negligenciando o zelo pelo patrimônio público, provocando, desta 
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forma, sérios desequilíbrios nas finanças públicas ao gerar mais gastos do que os recursos 
lhes permitem.  
 
Neste sentido, a presente justificativa traz à tona a necessidade de qualificação do servidor 
público, contratação de serviços especializados para o desenvolvimento de programas de 
qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento, modernização, reaparelhamento 
e racionalização do serviço público, almejando o direcionamento da atividade e dos serviços 
públicos à efetividade do bem comum, imparcialidade, neutralidade, transparência, 
participação e aproximação dos serviços públicos da população, eficácia, desburocratização 
e busca pela qualidade.  
 
Assim, cumprindo suas metas estabelecidas com base nos princípios constitucionais 
citados, em especial, o princípio da eficiência, a Administração Pública conseguirá ser uma 
Administração Pública Gerencial, com respeito às necessidades básicas do cidadão, ao 
patrimônio público e à sociedade como um todo, gerando não apenas economia, mas 
receitas, satisfação social, para então atingir o equilíbrio financeiro tão almejado.   
 

3. OBJETIVO  

 
Ofertar os serviços públicos sejam de qualidade com foco nos de resultados, promover a 
qualificação, profissionalização dos funcionários que integram a administração traduzindo 
em produtividade e eficiência e compromisso.  
 
3.1 Objetivos específicos  

• Garantir atendimento de qualidade a população;  
• Melhorar o atendimento nos setores dando agilidade aos processos;  
• Fortalecer as relações interpessoais através de capacitação;  
• Capacitação profissional;  
• Implementar as ações de modernização administrativa.  

 
4. METODOLOGIA O princípio metodológico, a ser seguido pela instituição deverá auxiliar a 
administração municipal na garantia do atendimento a população, através dos serviços de 
fortalecimento das equipes, melhoria da qualidade dos serviços oferecidos, disponibilizando 
equipe multidisciplinar capacitadas.  
Para obtenção dos objetivos traçados, a OSCIP deverá atuar de forma complementar 
visando a agilidade e economicidade e eficiência. Para que não haja comprometimento das 
metas estabelecidas, se houver problemas e eventuais ocorrências a OSCIP deverá 
comunicar as autoridades competentes.  
As concorrentes deverão indicar de forma clara como se desenvolverá o projeto 
apresentado, fazendo a devida ligação ao método e ao resultado apontado, apresentando 
equipe e a forma de atuação de seus componentes, o que fará parte do projeto, não sendo 
questão a ser definida pela administração pública.  
Para tanto, a OSCIP irá ao mercado buscar profissionais capacitados para complementar as 
equipes dos programas da Secretaria Municipal de Administração. A equipe que fará parte 
da parceria deverá ser discriminada em tabela que deverá obedecer às discriminações 
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quanto à quantidade, profissão, horas mensais e valor mensal a ser dispendido para 
desenvolver as atividades.  
 
O regime de contratação dos empregados deverá obedecer ao ordenamento jurídico, 
devendo a concorrente apresentar o fundamento legal para o regime jurídico de contratação 
pelo qual optou. O município fornecerá a infra-estrutura necessária para o desenvolvimento 
do projeto.  
 
5. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO  
A entidade parceira deverá desenvolver projeto técnico com o planejamento das atividades a 
serem realizadas a fim de atender as necessidades das Secretarias de Finanças e Gestão 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Carlinda - MT, dispostas no presente edital. Para 
tanto, deverá seguir os objetivos, metas, indicadores, estratégias apontadas no presente 
edital e a partir dessa apresentar as ações a serem efetuadas e os resultados esperados.  
 
6. ESTIMATIVA DOS RECURSOS HUMANOS NECESSÁRIOS ÁREA: ADMINISTRAÇÃO 

APOIO INTERMEDIÁRIO Á ADMINISTRAÇÃO 
Qtde Função Carga Horária Semanal 

 Administrador   

 Auxiliar Administrativo   

 Auxiliar de Serviços Gerais   

 

7. HABILIDADE  
 
ADMINISTRADOR: Planejar, organizar, controlar e assessorar as organizações nas áreas 
de recursos humanos, patrimônio, materiais, informações, financeira, tecnológica, entre 
outras; implementar programas e projetos; elaborar planejamento organizacional; promover 
estudos de racionalização e controlar o desempenho organizacional. Prestar consultoria 
administrativa a organizações e pessoas.  
AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Executar serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, 
administração, finanças e logística; atender fornecedores e clientes, fornecendo e 
recebendo informações sobre produtos e serviços; tratar de documentos variados, 
cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos. Atuar na concessão de 
microcrédito a microempresários, atendendo clientes em campo e nas agências, 
prospectando clientes nas comunidades.  
AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS: Executar serviços de manutenção elétrica, mecânica, 
hidráulica, carpintaria e alvenaria, substituindo, trocando, limpando, reparando e instalando 
peças, componentes e equipamentos. Conservar vidros e fachadas, limpar recintos e 
acessórios e tratar de piscinas. Trabalhar seguindo normas de segurança, higiene, 
qualidade e proteção ao meio ambiente.  
 
7.1 O Projeto Técnico deverá contemplar:  

a) a forma de contratação dos profissionais;  
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b) o salário base;  
c) demais vantagens;  
d) a carga horária semanal de 20 ou 40 horas/profissional.  
e) os encargos sociais, fiscais, trabalhistas, previdenciários, tributários e administrativos 
mensais, bem como quaisquer outras despesas incidentes na execução das atividades;  
f) o custo total individual;  
g) o custo total da categoria profissional;  
h) o custo total do Projeto-Proposta;  
 
8. O VALOR ESTIMADO  

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 organizativos 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. Os quantitativos e valores das 
remunerações-base previstos deverão ser apresentados em tabelas distintas por Área de 
Atuação. 
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TERMO DE REFERENCIA 

CONCURSO DE PROJETO N° 002/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O papel desempenhado pela área de saúde nas comunidades, não só brasileiras 

como mundiais, é de importância fundamental, na medida em que tem o dever de 

estabelecer ações de proteção às pessoas. 

A Constituição de 1988 ampliou o conceito de “saúde”, deixando de significar apenas 

assistência médico-hospitalar, para ser o resultado de um conjunto de políticas públicas 

voltadas para o atendimento das necessidades sanitárias da população. Ampliou, também, 

seu acesso, deixando de ser uma contraprestação de serviço estatal, restrito aos 

contribuintes do já extinto INAMPS, para ser um direito de toda a população - contribuinte ou 

não - integrando os três níveis de ação governamental (federal, estadual e municipal) no 

Sistema Único de Saúde, regulamentado pela Lei 8.080/90. 

A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Município prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. Garantir a saúde consiste na formulação e 

execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de 

outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e 

igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção, recuperação e 

reabilitação. 

A gestão da saúde de forma integral e multidisciplinar apresenta-se como a melhor 

maneira de atender às necessidades da população. O projeto de Saúde deve contemplas 

ações voltadas à saúde que no seu somatório engloba as principais necessidades 

relacionadas à gestão das políticas públicas de saúde. 

Dentro da necessidade de se atender a saúde de forma integral, como um dos 

direitos severamente tutelados pelo Estado e de relevante importância, fica a cargo do 

Município, operacionalizar ações de forma direta e/ou indireta, por meio do desenvolvimento 

de parcerias, inserindo projetos em sua rede de serviços, com vista à descentralização do 

Sistema Único de Saúde – SUS. 

Acredita-se que a promoção do verdadeiro atendimento humanizado, que por sua 

vez é resultado do uso da “inteligência coletiva”, requer a constituição de equipes 

multidisciplinares, com profissionais habilitados, motivados e capacitados para o 
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desenvolvimento de suas atividades. A qualificação permanente da equipe do projeto é uma 

das estratégias mais relevantes para a obtenção dos resultados esperados pelo projeto. 

Dessa forma, o presente Plano de Trabalho justifica-se pela necessidade de atender 

integralmente os aspectos da saúde humana, sejam eles físicos ou psicológicos, de 

constituir equipes multidisciplinares que garantam ações eficazes de promoção da saúde e 

se capacitem para atender a demanda municipal, e de influenciar na qualidade de vida do 

munícipe. 

 

2. JUSTIFICATIVA: 

           A ação do Estado é central na promoção da Saúde Pública. É ele que a organiza de 

acordo com suas questões sociais e políticas fazendo aplicar os serviços médicos na 

organização do sistema de saúde. A Saúde Pública visa combater os fatores condicionantes 

da propagação de doenças, ou seja, tenta manter um controle das incidências nas 

populações por meio de ações de vigilância e de investigações governamentais. 

            Conceito clássico de Saúde Pública define o termo como a arte e a ciência de 

prevenir doenças, prolongar a vida, possibilitar a saúde e a eficiência física e mental através 

do esforço organizado da comunidade. Isto envolve uma série de medidas adequadas para 

o desenvolvimento de uma estrutura social capaz de proporcionar a todos os indivíduos de 

uma sociedade a condição de saúde necessária. Esta definição é utilizada também pela 

Organização Mundial de Saúde, o principal órgão internacional que visa a manutenção do 

bem-estar físico, psíquico e social. 

            A Saúde Pública no Brasil passa pela grande máquina de atendimento populacional 

no combate e controle de doenças é chamada de SUS, Sistema Único de Saúde, e é alvo 

de várias críticas em função da precariedade dos serviços prestados, da escassez de mão-

de-obra qualificada para atender a grande demanda populacional e da demora na solução 

de problemas por causa de uma grande sobrecarga burocrática. Todavia, a Saúde Pública 

evoluiu muito no Brasil, historicamente. e o atendimento em grande medida à população 

vem aumentando e  abrangendo as mais diversas categorias de brasileiros. 

              A assistência aos usuários é garantida pelo Sistema Único de Saúde (SUS), bem 

como toda a linha de cuidado, desde a atenção primária até os procedimentos mais 

complexos, de forma organizada e hierarquizada. A atenção à saúde deve centrar as 

diretrizes na qualidade dos serviços prestados aos usuários, com atenção acolhedora, 

resolutiva e humanizada, com seus recursos humanos e técnicos e oferecendo, segundo o 
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grau de complexidade de assistência requerida e sua capacidade operacional, os serviços 

de saúde adequados.  A necessidade premente de complementar a oferta de serviços de 

saúde, seja em complexidade de baixa, médio ou de alto custo, com objetivo de minimizar 

substancialmente a demanda reprimida observada é mandatória e influencia diretamente a 

ampliação do acesso universal aos ditos serviços assistenciais que devem ser 

disponibilizados universalmente pelo SUS.  

 

3. OBJETIVOS: 

As unidades básicas de saúde têm como objetivo de descentralizar o atendimento, 

dar proximidade à população ao acesso aos serviços de saúde e desafogar os hospitais. 

Nelas, os usuários do SUS podem realizar consultas médicas, curativos, tomar vacinas e 

coletar exames laboratoriais. Além disso, há fornecimento de medicação básica e também 

encaminhamentos para especialidades dependendo do que o paciente possa apresentar. 

Realizar nas unidades a continuidade dos atendimentos na atenção básica como portas de 

entradas as ações de serviços de saúde a fim de garantir assistência integral à comunidade.  

Pretende-se ainda na atenção básica atuação no Pronto Atendimento do Município, 

com fortalecimento das equipes de plantonistas para o atendimento á População, garantindo 

a qualidade da assistência aso pacientes de procura espontânea, com atendimento através 

de equipe multidisciplinar capacitada, por meio de implantação do sistema de classificação 

de risco por gravidade, afim de reduzir filas e ordem de chegada bem como um transporte 

adequado de urgência e emergência. Apoiar, ampliar e qualificar o atendimento prestado 

pela atenção básica, melhorando a resolubilidade da atenção primária à saúde, reduzindo o 

número de encaminhamentos para especialidades através da responsabilização da equipe 

de saúde pelo paciente, família, comunidade e todo o contexto social que permeia o 

processo de saúde-doença. 

Na atenção secundária, pretende-se atuação nas especialidades médicas visando 

garantir a referência dos pacientes encaminhados pelas unidades de saúde do Município, e 

ainda atuar na vigilância em saúde, com atividades relacionadas a vigilância sanitária do 

município, apoiando os trabalhos que visam garantir a qualidade sanitária de produtos e 

serviços. 

Todas as propostas técnicas deverão estar em consonância com as diretrizes dos 

programas, priorizando:  

• Atuar em parceria com a secretaria municipal de saúde, da promoção da integração 

das ações da saúde com as demais secretarias do município visando 

desenvolvimento em conjunto de atividades voltadas as crianças e jovens; 
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• Reduzir riscos e agravos à saúde promovendo atendimento integral; 

• Implantar modelo de atenção básica, garantindo o direito dos usuários; 

• Atender de forma humanizada os pacientes que chegam na emergência, reduzindo 

filas nesses locais; 

• Criar mecanismos para ampliar e melhor a qualidade de atendimento dos usuários e 

conforme os padrões éticos; 

• Valorizar os profissionais da saúde, e implantar gestão participativa; 

• Desenvolver com a comunidade em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, 

efetivo exercício do controle social, as ações e os resultados obtidos; 

• Capacitação do quadro dos servidores e aos profissionais envolvidos nas atividades 

de abrangência da Secretaria Municipal de saúde; 

•  Criar projetos que visem a integração entre as áreas da saúde, educação e ação 

social, visando a melhoria da qualidade de vida do cidadão; 

• Fazer uso de instrumentos permanentes de acompanhamento e avaliação das ações 

realizadas; 

• Prestar atendimento integral, garantindo o atendimento 24 horas/ dias e 07 dias por 

semana no pronto atendimento médico municipal; 

• Promover a saúde de forma integral, eliminando e reduzindo fatores de riscos do 

meio ambiente associado a ocorrência de doenças e agravos. 

 
4. 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 

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. 
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5. 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 - Modernização Técnica e Administrativa 

AREA B - Medicina e Especialidades 

AREA C - Promoção Integral da Saúde 

 

              A Entidade deverá apresentar Plano de Trabalho, a ser aprovado pela Secretaria 

Municipal de Saúde, contendo a metodologia a ser aplicada para o desenvolvimento das 

atividades e cumprimento das metas. A OSCIP disponibilizará profissionais para 

complementar as equipes dos programas da Secretaria Municipal de Saúde. 

            A equipe que fará parte da parceria deverá ser discriminada em tabela e deverá 

obedecer as discriminações quanto a quantidade, profissão, horas técnicas mensais e 

estimativa de valor a ser dispendido para desenvolver as atividades. 

 
6. ESPECIFICICAÇÕES TÉCNICAS: 

 
    Neste item deverá constar as informações básicas necessárias para formulação do 

projeto por parte dos proponentes, devendo ser avaliada, ajustada e revisada após a visita 

técnica. 

  As ações devem conter basicamente a atuação do proponente 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 

do julgamento. 
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A. Modernização Técnica, Administrativa e Operacional: 

                   O estabelecimento de mecanismos para incrementar e modernizar a área 

administrativa terá um papel fundamental na gestão municipal, com a finalidade de instituir 

no município, uma saúde diferenciada nunca praticada na região. 

 

            Dessa maneira as ações propostas devem acontecer de maneira que transforme a 

forma de atendimento à população para uma prestação de serviços humanizada e que 

atenda todos os anseios da população firmando uma estreita relação entre o Estado e a 

Comunidade. 

a. Recursos necessários para a área: 

O quadro da equipe que fará parte da parceria deverá vir discriminadas em tabela que 

deverá obedecer as discriminações quanto à quantidade, atividade, profissão, horas 

técnicas mensais e estimativa de valor dispendido para desenvolver as atividades: 

Quantidade Atividade Perfil Horas 
Técnicas 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Serviços 
operacionais 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços de apoio operacional na limpeza, 
manutenção e desinfecção do ambiente de 
trabalho, além de outros serviços gerais 
voltados para a higienização e melhorias da 
estrutura física a serem utilizadas pelos 
usuários do sistema único de saúde buscando 
a melhoria da qualidade e humanização do 
atendimento público aos cidadãos com o 
escopo de cumprir as metas e objetivos 
previsto nos projetos. 

40h ou hora 
técnica/serviço 
prestado. 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Auxiliar 
Administrativo 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços ligados às unidades e projetos com a 
capacidade voltada para atendimento ao 
público, preparação e elaboração de 
documentos, atuação para o apoio 
administrativo no atendimento às 
necessidades cotidianas administrativas e 
operacionais com a capacidade de 
atendimento a pessoas, realização de 
registros necessários, como a preparação, 
organização e arquivamento de documentos 
além de outras atividades inerentes a função. 

40h 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 

Técnico 
Administrativo 
I 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços ligados às unidades e projetos com 
capacidade voltada para atendimento ao 
público, levantamento das necessidades 

40h 
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na 
elaboração 
do projeto 

metas, objetivos e participação ativa nos 
projetos a serem desenvolvidos. Realização 
de atividades administrativas como 
preparação, organização e arquivamento de 
documentos. 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Técnico 
Administrativo 
II 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços ligados às unidades e projetos com 
capacidade voltada para atendimento ao 
público, levantamento das necessidades 
metas, objetivos e participação ativa nos 
projetos a serem desenvolvidos, elaborar 
relatórios, controle de rotinas diversas e 
auxiliar na avaliação dos projetos implantados 
além de apoio administrativo em âmbito geral 
na rotina e também na preparação, 
elaboração, organização e arquivamento de 
documentos. 

40h 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Técnico 
Administrativo 
III 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços de consultoria, assessoria na área de 
gestão e direção clínica técnica no Hospital 
Municipal Antônio Martinez com as atividades 
voltadas para o cumprimento das metas e 
objetivos estabelecidas no projetos a serem 
elaborados com o escopo de humanização do 
atendimento aos usuários da saúde pública do 
Município. 

40h 

 

b)  Metas e resultados a serem alcançados: 

• Melhorar a qualidade do atendimento ao público e na prestação de serviços aos cidadãos 

• Criar um padrão de qualidade no atendimento ao usuário para as diversas áreas de 

atendimento da prefeitura que deverá ser gerenciado e monitorado permanentemente; 

• Implementar melhorias no sistema de atendimento via telefone e internet; 

• Criar mecanismos de controle e gerenciamento de solicitações e ordens de serviço; 

• Qualificação do quadro de servidores e do quadro da OSCIP; 

• Os profissionais serão alocados nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde, de 

acordo com a necessidade do projeto a ser devolvido baseado na necessidade do 

parceiro público. 

 
c) Indicadores de Desempenho; 

Criar e estabelecer os indicadores para a avaliação das metas e dos resultados a serem 

alcançados. 
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d) Medicina e especialidades 

Para o Projeto de Humanização de Saúde deverá contemplar a garantia do acolhimento 

ás famílias. Parte deste acolhimento será feito por profissional médico, clínico geral ou 

especialista, que deve auxiliar as atividades das unidades de saúde garantindo que os 

usuários, serviços públicos de qualidade e atendimento digno e que suas expectativas e 

direitos sejam preservados. 

 
 
a) Recursos necessários para a área: 

O quadro da equipe que fará parte da parceria deverá vir discriminadas em tabela que 

deverá obedecer às discriminações quanto à quantidade, atividade, profissão, horas 

técnicas mensais e estimativa de valor dispendido para desenvolver as atividades: 

Quantidade Atividade Perfil Horas Técnicas 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Médico Clínico 
Geral 

Profissional ou Pessoa Jurídica para 
prestar serviços ligados às unidades e 
projetos com capacidade de atuar junto 
ao Programa de Saúde da Família e nas 
unidades de atendimento 24h, no 
atendimento ambulatorial, clínico geral a 
ser realizado por profissional habilitado, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h  

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Médico 
Especialista 

Profissional ou Pessoa Jurídica para 
prestar serviços ligados às unidades e 
projetos voltados realização de 
atividades de atendimento ambulatorial 
especializado por profissional 
devidamente habilitado, nas áreas de 
Dermatologia, Endocrinologia, 
Oftalmologia, Ortopedia, Urologia, 
pediatria, Infectologia, Psiquiatria, 
vascular, além de outras especialidades 
cuja demanda possam vir a surgir 
sempre com o escopo de atendimento 
de eventual demanda reprimida ou 
emergencial, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto 
a ser implementado. 

40h 

Conforme 
demanda a 
ser 

Médicos 
Clínico geral – 
Plantões de 

Profissional ou Pessoa Jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades e 
projetos com capacidade para atuar 

12h/dia 
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levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

12h e 
sobreaviso. 

junto ao Hospital Municipal e pronto 
Atendimento 24h, no atendimento 
ambulatorial clínico geral, a ser realizado 
por profissional habilitado, voltados para 
ao atendimento das necessidades, 
metas, objetivos e participação ativa no 
projeto a ser implementado. 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Médico 
especialista 
cirurgião 
plantões 
sobreaviso 
12h 

Profissional ou Pessoa Jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades e 
projetos voltados para a realização de 
atividades de atendimento ambulatorial 
especializado, a ser realizado por 
profissional habilitado, na área de 
Cirurgião, voltados para ao atendimento 
das necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

24h/dia 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Médico 
especialista 
por 
procedimentos 
cirurgias 
eletivas e 
consultas 
especializadas 

Profissional ou Pessoa Jurídica para 
prestar serviços ligados as unidades e 
projetos voltados para a realização de 
atividades de atendimento ambulatorial, 
cirurgias, eletivas e consultas 
especializadas  a ser realizado por 
profissional habilitado, na área de 
Ginecologia e Obstetrícia, 
Ultrassonografia, Oftalmologia ,l 
ortopedia, dermatologia, Endocrinologia, 
Urologia, pediatria, Infectologia, 
Psiquiatria, Vascular, cardiologia, 
neurologia, além de outras 
especializadas cuja demanda possa, a 
vir a surgir sempre com o escopo 
voltados para ao atendimento das 
necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

Realizar 
procedimentos 
necessários ao 
atendimento da 
demanda dos 
cidadãos, podendo 
as cirurgias eletivas 
e ou consultas 
especializadas 
serem realizadas 
nas dependências 
das unidades de 
saúde ou em 
clinicas/consultórios 
especializadas 

 

 

b)  Metas e resultados a serem alcançados: 

• Diminuir o número de pessoas nas filas de espera por atendimento 

especializado; 

• Garantir acesso a saúde integral 

• Humanizar o atendimento aos pacientes e seus familiares; 
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• Prestar na saúde e nos domicílios atendimento e assistencial integral, 

continua com resolutividade e boa qualidade as necessidades de saúde a 

população 

• Garantir em tempo integral o funcionamento do pronto atendimento 

médico no município; 

• Realizar cirurgias eletivas e consultas especializadas atendendo a 

demanda municipal; 

• Os profissionais serão alocados nas unidades de saúde da Secretaria 

Municipal, de acordo com a necessidade do projeto a ser desenvolvido. 

 
c) Indicadores de Desempenho; 

Criar e estabelecer os indicadores para a avaliação das metas e dos resultados a 
serem alcançados. 

 
 

d) Promoção Integral da Saúde 

 

Nesta área a proposta terá o objetivo de ampliar o campo de desenvolvimento das 

atividades da saúde com aumento de enfermeiros, auxiliares de enfermagem, psicólogos, 

assistentes sociais, dentistas e fisioterapeutas junto ao Município, para atuar na qualificação 

profissional dos servidores públicos e da população, na formação e gestão das equipes de 

idosos, gestantes, hipertensos e diabéticos, adolescentes, alimentação saudável, prevenção 

de drogas e saúde sexual, devendo os atendimentos serem realizados nas dependências 

das unidades públicas e também nos domicílios dos cidadãos. 

Promoção do bem-estar das pessoas com o intuito de prolongar a condição de saúde e 

aumentar a expectativa de uma via plena, saudável e produtiva. Com atuação decisiva 

visando a obtenção de hábitos e aumentar o sucesso do tratamento médico. 

 
a) Recursos necessários para a área: 

             O quadro da equipe que fará parte da parceria deverá vir discriminadas em tabela 
que deverá obedecer às discriminações quanto à quantidade, atividade, profissão, horas 
técnicas mensais e estimativa de valor dispendido para desenvolver as atividades: 
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Quantidade Atividade Perfil Horas 

Técnicas 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Psicologia Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços  área de psicologia, a ser realizado 
por profissional habilitado,  avaliar pacientes, 
utilizando métodos e técnicas próprias, 
analisando, diagnosticando e emitindo parecer 
técnico, para acompanhamento, inclusive 
domiciliar, atendimento ou encaminhamento a 
outros serviços especializados; Prestar 
atendimento psicológico de ordem 
psicoterápica e ou de curso preventivo, através 
de sessões individuais e grupais; aos usuários 
do sistema único de saúde; Colaborar nos 
serviços de assistência social, analisando e 
diagnosticando casos na área de sua 
competência;   Executar outras atividades 
correlatas ao cargo e/ou determinadas pelo 
superior imediato, voltados 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 

Assistência 

Social 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de assistência social, Prestar 
serviços sociais orientando indivíduos, 
famílias, comunidade e serviços e recursos 
sociais e programas de educação às unidades 
e projetos e projetos voltados realização de 
atividades de atendimento de assistência 
social por profissional devidamente habilitado 
Planejar, coordenar e avaliar planos, 
programas e projetos sociais em diferentes 
áreas de atuação profissional para atuar no 
auxílio a equipe já existente, na realização do 
atendimento individualizado de usuários do 
sistema único de saúde inclusive domiciliar 
(seguridade, educação, trabalho, jurídica, 
habitação) e outras, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 

Fonoaudiologia Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de Fonoaudiologia, ligados às 
unidades e projetos, voltados para a realização 
de atividades de fonoaudiologia por 
profissional devidamente habilitado na área, 
para atuar em auxílio à equipe já existe, na 

40h 
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do projeto realização de atendimento individualizado para 
os usuários do sistema de saúde, identificar 
problemas relacionados a comunicação 
humana, tanto verbal quanto não verbal, 
empregando técnicas e/ou aparelhos 
específicos para avaliação, visando o 
treinamento fonético, dicção e outras para 
possibilitar o aperfeiçoamento e/ou reabilitação 
da fala, 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 

Técnico e 

Auxiliar de 

Enfermagem 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de técnico e auxiliar de 
enfermagem ligados às unidades e projetos, 
voltados para a realização de atividades 
auxiliares de enfermagem a ser desenvolvidas 
por profissional devidamente habilitado, 
Prestar assistência aos usuários do sistema 
público de saúde, inclusive domiciliar e  
capacidade de atuar no Hospital Municipal e 
Pronto Atendimento ambulatorial clínico geral,  
atuando sob supervisão de enfermeiro; 
trabalhar em conformidade com as boas 
práticas, normas e procedimentos de 
biossegurança, voltados para o atendimento 
das necessidades, metas, objetivos e 
participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h ou 

plantões de 

escala 

12x36 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Enfermagem  Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de enfermagem ligados as 
unidades e projetos com capacidade para 
realização de atividades de enfermagem a ser 
desenvolvidos para as necessidades dos 
usuários do sistema público de saúde, 
inclusive domiciliar  e também com capacidade 
de atuar no Hospital Municipal e Pronto 
Atendimento ambulatorial clínico geral,  a ser 
realizado por profissional habilitado, voltados 
para o atendimento das necessidades, metas 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

40h ou 

plantões de 

escala 

12x36 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Auxiliar de 

Odontologia 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços ligados as unidades e projetos na 
realização de atividades auxiliares de 
consultório dentário e/ou outras atividades 
correlatas, voltados para o atendimento das 
necessidades, metas objetivos e participação 
ativa no projeto a ser implementado. 

40h 
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Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Odontologia  Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de odontologia ligados as 
unidades e projetos na realização de 
atividades inerentes a área de odontologia, 
voltados 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 

Fisioterapia  Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de Fisioterapia, ligados as 
unidades e projetos na realização de 
atividades inerentes a área de fisioterapia, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas objetivos e participação 
ativa no projeto a ser implementado. 

30h 

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Bioquímica Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços na área de Serviços de Bioquímica 
estando diretamente, ligados as unidades e 
projetos na realização de atividades como 
exames laboratoriais fornecidos de forma 
complementar a saúde básica do Município, 
participação no planejamento, estruturação e 
organização dos procedimentos de laboratório 
além das demais atividades inerentes à área, 
voltados para o atendimento das 
necessidades, metas objetivos e participação 
ativa no projeto a ser implementado. 

30h  

Conforme 
demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

Auxiliar de 

laboratório  

Profissional habilitado ou pessoa jurídica 
especializada para prestar serviços auxiliares 
na área de Bioquímica na execução de 
exames e demais atividades inerentes 
descritas no projeto voltados 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 

Procedimentos 

e exames 

complementares 

de diagnóstico 

Profissional ou Pessoa Jurídica para prestar 
serviços, ligados as unidades e projetos na 
realização de atividades de procedimentos e 
exames complementares de diagnóstico como 
execução de radiologias, procedimentos de 
imobilização ortopédica, por profissional 
habilitado, além de outras especialidades cuja 
demanda possam vir a surgir sempre com o 
escopo de eventual atendimento de demanda 
reprimida ou emergencial, voltados para o 
atendimento das necessidades, metas 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado. 

Conforme a 

demanda 

Conforme Farmacêutico  Profissional habilitado ou pessoa jurídica 40h  



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA 

ESTADO DE MATO GROSSO 

CNPJ 01.617.905/0001-78 

Gestão 2017 – 2020 

 

 

Avenida Tancredo de Almeida Neves, s/nº, Cx Postal 45, Centro, CEP 78587-000, Carlinda/MT - Telefax: (66) 3525-2000 
site: www.carlinda.mt.gov.br 

36 

demanda a 
ser 
levantada 
na 
elaboração 
do projeto 

especializada para prestar serviços no 
atendimento e dispensa de medicamentos aos 
usuários da saúde pública, participando do 
planejamento, estruturação e organização da 
assistência farmacêutica no âmbito municipal, 
acompanhando todo processo de recebimento, 
armazenamento e utilização de medicamentos, 
além das demais atividades correlatas, 
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 

Educador Físico Profissional habilitado ou pessoa jurídica 
prestar serviços na área de Educação Física, 
desenvolvendo uma atividade multidisciplinar 
em parcerias com outras categorias de 
profissionais, na busca da melhoria da 
qualidade de vida dos usuários do SUS, atuar 
junto as unidades do NASF-Núcleo de Apoio a 
Saúde a Família e demais projetos, voltados 
para o atendimento das necessidades, metas 
objetivos e participação ativa no projeto a ser 
implementado 

40h  

 

b)  Metas e resultados a serem alcançados: 

 
• Auxiliar para a redução de internações hospitalares e redução nas filas de 

espera; 

• Redução de consultas ambulatoriais 

• Garantir acesso a saúde integral 

• Humanizar o atendimento aos pacientes e seus familiares; 

• Prestar na saúde e nos domicílios atendimento e assistencial integral, 

continua com resolutividade e boa qualidade as necessidades de saúde a 

população 

• Reduzir riscos e agravos à saúde promovendo atendimento integral; 

• Atuar em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, na formação de 

grupos de base: Idosos, gestantes, hipertensos e diabéticos, adolescentes, 

alimentação saudável, prevenção de drogas, Saúde Sexual, cada grupo base 

poderá ter quantos subgrupos forem necessários; 

• Utilizar instrumentos permanentes de acompanhamentos e avaliação das 

ações realizadas; 
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• Promover e proteger a saúde do usuário do sistema público, visando 

eliminar e /ou reduzir as situações de fatores de risco do meio ambiente 

associado à ocorrência de doenças e agravos; 

• Os profissionais serão alocados nas unidades de saúde da Secretaria 

Municipal, de acordo com a necessidade do projeto a ser desenvolvido. 

 
 

c) Indicadores de Desempenho; 

 
Criar e estabelecer os indicadores para a avaliação das metas e dos resultados a serem 

alcançados 

 
 
7. VALORES ESTIMADOS POR ÁREA 

 

Por “valor permitido” 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 organizativos 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. 

O valor estimado para realização das atividades previstas é de R$ 

250.000,00(duzentos e cinquenta mil reais). 

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

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

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP 

A) Executar, conforme aprovado pelo PARCEIRO PÚBLICO, o Programa de 

Trabalho, zelando pela boa qualidade das ações e serviços prestados e 
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buscando alcançar eficiência, eficácia, efetividade e economicidade em 

suas atividades;  

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

emanadas do PARCEIRO PÚBLICO, elaboradas com base no 

acompanhamento e supervisão; 

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

emanadas do PARCEIRO PUBLICO, 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, 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; 

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; 

G) Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE PARCERIA, 

em conta bancária específica indicada pelo PARCEIRO PÚBLICO. 

9. 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, 
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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 ASSISTENCIA SOCIAL 

 

1. INTRODUÇÃO 

Em 1985 temos como contexto um momento em que se exige do setor 

assistencial práticas inovadoras para demandas postas pela nova realidade nacional de 

transição democrática, em que um número crescente da população pedia respostas mais 

ágeis e efetivas de uma política assistencial.  

Desde então se discutiu mais intensamente o caminho para se formular uma 

política pública de assistência social através da inclusão de direitos sociais e, mais 

especificamente, do direito à seguridade social, e nela, a garantia à saúde, à assistência e 

previdência social na Constituição Federal. 

Hoje a Assistência Social tem embasamento legal na Constituição Federal de 

1988 em seu art. 203: “a assistência social será prestada a quem dela necessitar, 

independentemente de contribuição à seguridade social”. Aqui fica evidente que a natureza 

da assistência social não é contributiva, sendo assim engloba como beneficiários os 

contribuintes e os não contribuintes. 

A assistência social irá tratar de uma forma geral dos hipossuficientes, 

destinando um benefício determinado por lei às pessoas que nunca contribuíram para o 

sistema da seguridade social. Neste sentido, a assistência social é a garantia dos 

necessitados em casos de deficiência ou idade avançada através do amparo social do 

Estado para sobreviverem. Assim temos a previdência que ampara os trabalhadores 

segurados e a assistência que presta serviços aos carentes e necessitados, sendo que a 

situação de carência deve ser sinônimo de miserabilidade, que será definido pelos requisitos 

legais que serão aqui expostos. 
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2. JUSTIFICATIVA  

 A Assistência Social no Brasil caminhou por longas vias conservadoras e 

clientelistas até se processar na história da sociedade brasileira como direito dos seus 

cidadãos. A Constituição Federal de 1988 promulgou no país os direitos sociais no âmbito 

da Assistência Social nos artigos 203 e 204, e instaurou um novo paradigma para nossa 

sociedade por romper com a lógica assistencialista, da benemerência e do voluntariado ao 

colocar a responsabilidade pela proteção social ao Estado. Assim, o Estado inscreveu seus 

compromissos e responsabilidades quanto à abrangência, qualidade e financiamentos dos 

serviços e benefícios prestados à população. Para se tornar direito, grandes mobilizações e 

uma majoração da participação social nos espaços de deliberação foram necessárias para a 

promulgação da Assistência Social enquanto política do tripé da Seguridade Social ao lado 

da Saúde e Previdência. Anterior à Constituição a proteção social abrangia somente os 

cidadãos que possuíam algum vínculo empregatício formal, os demais sujeitos não tinham 

garantia de proteção por parte do Estado.  

A criação de entidades assistenciais pelo Estado tinha como objetivo de seu 

trabalho social moralizar, disciplinar e manter a população atendida na sua condição 

subalterna. Somente com a Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS, promulgada em 

dezembro de 1993, a Assistência Social se torna a dever do Estado nas suas três esferas 

de poder, de abrangência nacional, de caráter público e estatal. Um salto na perspectiva de 

direitos por romper com o modelo anterior de cunho conservador, moralista e disciplinador. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

A concepção da política pública de assistência social, em que a assistência 

social é dever do estado e direito do cidadão, experimentamos, portanto, mudanças 

significativas na oferta de serviços socioassistenciais, para romper com a ideia de política 

assistencialista. Cada esfera do governo tem o compromisso de assegurar o direito da 

população aos serviços de qualidade.  
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O objetivo do projeto de assistência social é buscar mecanismos que vinculem a 

igualdade social como um todo, buscar práticas de inserção do indivíduo na sociedade de 

informação e capacitação de munir a população menos assistida de forma que se 

mantenham os mesmos direitos dos demais cidadãos. 

4. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Garantia dos direitos dos cidadãos em que for comprovada a necessidade de 

assistência 

• Garantir o amparo as crianças e adolescentes carentes através dos projetos de 

assistência social 

• Promover a reintegração ao mercado de trabalho de cidadãos excluídos socialmente 

• Melhoria no atendimento às famílias em situação de risco, possibilitando o acesso 

aos serviços de proteção sociais básicos ofertados na rede social do município. 

• Criar condições para a integração efetiva do idoso na sociedade, incentivando a 

socialização em sua própria comunidade. 

• Monitorar e prover assistência às crianças e adolescentes com problemas sociais, 

tais como prostituição, drogas, pequenos infratores.  

• Diminuir os índices de violência doméstica e alcoolismo. 

• Acompanhar e auxiliar famílias de baixa renda a suprir as suas necessidades básicas 

de sobrevivência 

• Integração e reintegração do jovem no sistema de ensino, à comunidade e à 

sociedade bem como a contribuição para a diminuição dos índices de violência, uso 

de drogas, DSTs e gravidez não planejada. 

5. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA 

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. 
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6.   AREA A – MODERNIZAÇÃO TECNICA ADMINISTRATIVA 

A adoção da modernização técnica e administrativa como uma das prioridades 

do atual governo aponta a intenção clara de defesa do Estado em contraponto a 

generalizada descrença na administração pública e no funcionário em nosso país.  
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a) ESTIMATIVA DE ATIVIDADES NECESSARIAS  

Quantidade Atividade Perfil 
Horas 

Técnicas 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços ligados as unidades e 
projetos com capacidade voltada para preparação e elaboração de 
documentos atuação para o apoio administrativo no atendimento das 
necessidades cotidianas administrativas e operacionais. Com capacidade 
para de atendimento a pessoas, realização de registros necessários como na 
preparação, organização e arquivamento de documentos além de outras 
atividades inerentes a função.  

 

40h 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

 

Técnico Administrativo I 

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 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

 

Técnico Administrativo II 

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. 
Elaborar relatórios, controle de rotinas diversas e auxiliar na avaliação dos 
projetos implantadas além de apoio administrativo em âmbito geral na rotina 
e também na preparação, elaboração, organização e arquivamento de 
documentos. 

 

40h 
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b) METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Melhoria da qualidade no atendimento público e na prestação de serviços ao 

cidadão 

• Implantação de sistema de comunicação interna e externa da secretaria de 

assistência social 

• Melhoria no atendimento das unidades assistenciais.   

• Estabelecer um padrão de qualidade no atendimento ao cidadão para as diversas 

áreas do atendimento ao cidadão para as diversas áreas de atendimento da 

prefeitura que deverá ser gerenciado e monitorado permanentemente. 

 

c) INDICADORES DE DESEMPENHO 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados. 

7. AREA B – ASSISTÊNCIA SOCIAL 

A adoção da assistência social como uma ferramenta de gestão pública, onde 

os resultados podem ser visíveis e mensuráveis. Quebrar o paradigma de 

assistencialismo e promover projetos com metas reais e alcançáveis, afim de 

ter índices palpáveis da garantia dos direitos sociais dos cidadãos. 

O projeto contempla a garantia do conhecimento para posterior assistência 

social das famílias. Este trabalho será feito, através de visitas ou nas 

dependências da secretaria deverá ser feito por profissional Assistente Social 

e Psicólogo, que devem auxiliar no conhecimento da realidade social dessas 

famílias. 
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a) ESTIMATIVA DE RECURSOS PROFISSIONAIS 

Quantidade Atividade Perfil Horas 
Técnicas 

Conforme 
demanda a ser 
levantada na 
elaboração do 
projeto 

 

Assistência Social 

 

 Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços na área de assistência 
social ligados as unidades e projetos, com capacidade para atuar junto ao 
projeto social e também nas dependências da secretaria de Assistência 
social a ser realizado por profissional habilitado voltados 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 

 

Psicologia  

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços na área de Psicologia, 
ligados as unidades e projetos com capacidade para atuar junto ao projeto 
social e também nas dependências da secretaria de Assistência social a ser 
realizado por profissional habilitado voltados 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 

 

Pedagogia e Monitoração 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços na área de Pedagogia, 
ligados as unidades e projetos com capacidade para atuar junto ao projeto 
social e também nas dependências da secretaria de Assistência social a ser 
realizado por profissional habilitado voltados 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 

 

 

Instrutores de oficinas e 
projetos 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços na área de projetos, 
ligados as unidades e projetos com capacidade para atuar junto ao projeto 
social, tais como oficinas pedagógicas, educacionais, culturais, 
profissionalizantes e esportivas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
e programas da secretaria municipal de assistência social a ser realizado por 
profissional habilitado voltados para o atendimento das necessidades, metas, 
objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. 

40h semanais 
ou horas/aulas 
necessárias as 
atividades; 
conforme 
plano de 
trabalho a ser 
desenvolvido. 
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b) METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Realizar levantamentos existentes no projeto social, a fim de conhecer a 

realidade local 

• Propor mecanismos de inserção do cidadão a comunidade e ao mercado de 

trabalho 

• Trabalhar com todos os grupos dentro do projeto, como idosos, crianças, 

adolescentes e demais grupos fragilizados 

• Melhorar a qualidade de vida dos grupos sociais 

• Viabilizar a organização do trabalho com enfoque familiar 

• Melhoria no atendimento às famílias em situação de risco, possibilitando o 

acesso aos serviços de proteção sociais básicos ofertados na rede social do 

município. 

• Troca de experiências Inter geracional e o resgate social do papel do idoso e 

favorecimento ao acesso do idoso aos bens e serviços da comunidade. 

• Diminuir os índices de violência doméstica e alcoolismo. 

c) INDICADORES DE DESEMPENHO 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados. 

 

8. AREA C – MEDIDAS SOCIO-EDUCATIVAS 

A união de projetos de educação com projetos sociais, é sem dúvidas, a 

melhor maneira de se formar um cidadão. Quando a semente do conhecimento é 

plantada em crianças e jovens a chance de propagar é relativamente significante em 

relação aos outros modelos de ensino, pois é nesta fase em que é formado o caráter e 

personalidade do futuro de nossa nação. 

O projeto de promoção de medidas socioeducativas visa inserir no meio 

escolar outras matérias complementares a sua educação regular, como higiene bucal, 

prevenção de doenças, combate as drogas, prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis e outros pertinentes.  
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a) ESTIMATIVA DE RECURSOS PROFISSIONAIS  

Quantidade Atividade Perfil Horas 

Técnicas 

Conforme 

demanda a ser 

levantada na 

elaboração do 

projeto 

 

Pedagogia e Monitoração  

 Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços na área de assistência 

social ligados as unidades e projetos, com capacidade para atuar junto ao 

projeto social e também nas dependências da secretaria de Assistência 

social a ser realizado por profissional habilitado voltados 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 

 

 

Instrutores de oficinas e 

projetos 

Profissional ou pessoa jurídica para prestar serviços na área de projetos, 

ligados as unidades e projetos com capacidade para atuar junto ao projeto 

social, tais como oficinas pedagógicas, educacionais, culturais, 

profissionalizantes e esportivas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 

e programas da secretaria municipal de assistência social a ser realizado por 

profissional habilitado voltados para o atendimento das necessidades, metas, 

objetivos e participação ativa no projeto a ser implementado. 

40h semanais 

ou horas/aulas 

necessárias as 

atividades; 

conforme 

plano de 

trabalho a ser 

desenvolvido.  
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b) METAS E RESULTADOS ESPERADOS 

• Promover o acesso a informação para jovens e crianças, através de rotinas continuas 

• Difundir o conhecimento através da formação de agentes multiplicadores, para atuarem 

nos bairros do município  

• Complementação do ensino regular através de palestras regulares nas escolas e 

creches  

• Utilizar instrumentos permanentes de acompanhamento e avaliação das ações 

realizadas. 

c) INDICADORES DE DESEMPENHO 

Deverão ser criados para avaliação das metas e resultados esperados 

9. VALORES ESTIMADOS POR AREA  

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). 

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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10. 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. 

11. 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. 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA OSCIP 

A) 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;  

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

emanadas do PARCEIRO PUBLICO, 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, 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; 

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; 

G) Movimentar os recursos financeiros, objeto deste TERMO DE 

PARCERIA, em conta bancária específica indicada pelo PARCEIRO 

PÚBLICO. 

 

13. 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 
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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 REFERÊNCIA 

CONCURSO DE PROJETOS 002/2017 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O direito à educação, cultura, esporte é lazer é direito humano porque a necessidade 

de se expressar, manifestar pensamentos e valores é intrínseca à condição humana. 

Vivemos tempos onde os espaços culturais para manifestações são escassos, onde a 

cultura se mercantilizou e somente tem acesso quem pode pagar por um ingresso de 

cinema ou teatro. Porém, há toda uma dinâmica cultural onde diversos grupos sociais, a 

partir das suas próprias percepções e referencias, criam cidadania cultural. A arte, lazer e 

esporte é a linguagem mais compreendida pelos jovens e tem se tornado instrumento 

importante para a construção da cidadania desses grupos. Pessoas portadoras de 

deficiências, negros, homossexuais, mulheres e idosos vem também encontrando no 

esporte e cultura razões para expressar a sua própria singularidade. 

 A educação é um direito humano e meio indispensável para realizar outros direitos, 

como os individuais e sociais. É referencial para a construção de conhecimentos. Todos os 

processos educativos devem estar direcionados ao pleno desenvolvimento humano e de 

suas potencialidades. 

 A educação é um dever do estado e da família e será promovida com a colaboração 

da sociedade, sendo livre a iniciativa privada, fiscalizada e autorizada pelo Poder Público 

(art. 205-213). 

2. JUSTIFICATIVA  

O Projeto da Secretaria Municipal de Educação para cumprir com o programa de 

governo e gestão municipal, objetiva, entre outros, apoiar a expansão das políticas públicas 

e o fortalecimento dos sistemas educacionais inclusivos, por meio do aprimoramento da 

gestão de políticas e programas e através de desenvolvimento de projetos complementares 

a educação e a implementação de instrumentos de monitoramento e avaliação dos 

resultados. 
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 A formulação de estratégias para o acesso e a qualidade da educação complementar 

de forma inclusiva a sociedade e garantindo–lhes o direito como cidadão que considerem as 

diversas dimensões do processo de escolarização e o atendimento as necessidades 

específicas dos estudantes nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, norteiam 

as atividades a serem desenvolvidas no âmbito desse Projeto. Dessa forma, as orientações 

pedagógicas a serem elaboradas ampliarão a compreensão sobre a concepção de 

universalização da escolarização que deve se dar com a garantia da oferta da educação de 

qualidade, atendendo as especificidades educacionais e promovendo a valorização da 

diversidade no ambiente escolar. Também, os instrumentos de monitoramento a serem 

desenvolvidos possibilitarão a reflexão crítica dos programas implementados, apontando a 

necessidade de articulação de novas ações de apoio aos sistemas de ensino, bem como de 

aprimorar ações que orientam para o enfrentamento à exclusão e a garantia do princípio das 

diferenças na elaboração do projeto complementar a educação, através da cultura, do 

esporte e lazer. 

 

3. Do Objeto 

O objetivo é contribuir para uma maior diversidade das atividades oferecidas, 

desenvolvendo as competências dos seus técnicos, gerando maior reflexão, troca de 

experiências, de conhecimentos e avaliação em torno de estratégias pedagógicas que 

procuram sensibilizar os públicos para questões centrais da sociedade contemporânea, com 

destaque para o patrimônio cultural e o ambiente. 

Constitui objeto deste TERMO DE REFERÊNCIA, a seleção de Organização da 

Sociedade Civil de Interesse Público – OSCIP, por meio de publicação de Edital de 

Concursos de Projetos 002/2017 para a obtenção de serviços para a realização de 

atividades na área de Educação. 

A educação de forma complementar aos programas e atividades educacionais tem 

caráter subsidiário a formação do cidadão, preenchendo lacunas temporais da vida do aluno 

que antes possivelmente ficaria ocioso, evitando assim que outros males da sociedade 

possam vir a assediar esse indivíduo, através do incentivo as atividades extracurriculares 

em contra-turnos, como esporte, lazer e cultura. 


