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CHAMADA PÚBLICA N° 001/2022 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO nº 007/2022 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8769/2021 

PERÍODO DO CHAMAMENTO: 05/01/2022 a 07/02/2022 

LOCAL DA ENTREGA DOS ENVELOPES 01 E 02: Secretaria de Recursos Materiais: Rua João 

de Moraes, 508 – Centro, Itapira/SP.  

RETIRADA DO EDITAL E SEUS ANEXOS: www.itapira.sp.gov.br – licitações, ou 

pessoalmente na Secretaria de Recursos Materiais: Rua João de Moraes, 508 – Centro, 
Itapira/SP. 

 

O MUNICÍPIO DE ITAPIRA-SP, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de 

suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam interessar, 

atendendo à Lei Federal nº 11.738/2008, Lei Federal nº 9.394/1996 e Lei Federal 13.019/2014, 

alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, Decreto Municipal nº 059/2017 que regulamenta as regras e os 

procedimentos do regime jurídico das parcerias celebradas entre o Município de Itapira e as 

Organizações da Sociedade Civil de que trata a Lei 13.019/2014, que se encontra aberto o EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO visando a seleção de Organizações de Sociedade Civil - Entidades sem fins 

lucrativos, voltadas e/ou vinculadas à serviços de educação (área educacional), para firmar parceria por 

meio de Termo de Colaboração, objetivando o atendimento em MUSICALIZAÇÃO E EXPRESSÃO 

CORPORAL aos alunos das Pré-Escolas Municipais e do Programa Escola em Tempo Integral do Ensino 

Fundamental de Itapira, nos termos e condições estabelecidas neste Edital,  

 

1 – OBJETIVO: 

 

1.1 Constitui o objeto, a seleção de Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 

13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, visando o atendimento em MUSICALIZAÇÃO E 

EXPRESSÃO CORPORAL aos alunos das Pré-Escolas Municipais e do Programa Escola em Tempo 

Integral do Ensino Fundamental de Itapira, conforme os objetivos gerais e específicos constantes do 

Termo de Referência (Anexo I), que é parte integrante deste edital. 

 

 ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO 
VALOR MÁXIMO 

ANUAL 

1.1.1 

Atendimento em MUSICALIZAÇÃO E EXPRESSÃO 

CORPORAL aos alunos das Pré-Escolas Municipais de 

Itapira/SP (4 e 5 anos). 

 

 

 

R$ 711.239,76 

 

 

 

 

   

   

   

Paulo Bazani
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1.1.2 

Atendimento em MUSICALIZAÇÃO E EXPRESSÃO 

CORPORAL aos alunos das Escolas de Ensino Fundamental 

Municipais de Itapira 

 

 

 

R$ 73.895,04 

 

 

VALOR TOTAL: R$ 785.134,80 

1.2 – Plano de Trabalho: 

1.2.1. Todos os serviços ou atividades a serem desenvolvidas deverão constar no Plano de Trabalho de 

acordo com o art. 22 da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, sendo: 

I - descrição da realidade que será objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo entre 

essa realidade e as atividades ou projetos e metas a serem atingidas; 

II - descrição de metas a serem atingidas e de atividades ou projetos a serem executados; 

II-A - previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos 

projetos abrangidos pela parceria; 

III - forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles 

atreladas; 

IV - definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas. 

1.3 - Além do serviço técnico especificado, os interessados em celebrar Termo de Colaboração deverão 

fornecer, se necessário, materiais e serviços de apoio ao desenvolvimento do programa.  

1.4. A Administração Municipal reserva-se no direito de não autorizar o valor solicitado pela OSC tendo 

em vista a tipificação do objeto do Plano de Trabalho, sendo vedados, valores acima do máximo 

permitido; 

2 – CONDIÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO E VEDAÇÕES NO CREDENCIAMENTO: 

2.1 – Poderão participar do presente credenciamento as Organizações da Sociedade Civil (OSC) que 

atendam aos requisitos previstos no art. 33 e 34 da Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 

13.204/15 e que detenham atividade pertinente e compatível com o objeto do chamamento público e 

que atendam aos requisitos de habilitação previstos neste Edital e que: 

a) Possuam normas de organização interna que prevejam expressamente que os objetivos da entidade 

sejam voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública; 

b) Em caso da dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa 

jurídica de igual natureza, que preencha os requisitos das Leis 13.019/14 e 13.204/15, cujo objeto 

social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 
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c) Possuam escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas 

Brasileiras de Contabilidade. 

d) Disponham de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de 

natureza semelhante, documentalmente comprovado; 

e) Possuam condições de acessibilidade, condições materiais e capacidade técnica operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas. 

2.2 – É vedada a participação de pessoa jurídica cujo sócio, proprietário ou acionista, seja o Prefeito, o 

Vice Prefeito, os Vereadores, os Secretários Municipais, os servidores públicos municipais e as pessoas 

ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau ou 

por adoção.  

2.3 – É vedada a participação desta seleção as Entidades que se encontrem em umas das situações 

previstas no art. 39 da Lei 13.019/14, bem como estejam em mora, inclusive com relação à prestação 

de contas, inadimplente em outro Termo de Colaboração, ou convênio, ou que não estejam em 

situação de regularidade para com o Município de Itapira ou com entidade da Administração Pública 

Municipal Indireta. 

3 – DAS DATAS, PRAZOS, CONDIÇÕES, LOCAL E FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS. 

3.1 – As Entidades interessadas deverão entregar na Secretaria de Recursos Materiais: Rua João 

de Moraes, nº 508 – Centro, Itapira/SP, das 9h às 17h, no período descrito no preambulo deste 

edital, o ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e Nº 02 (PROPOSTA); 

3.2 - O proponente deverá apresentar o envelope nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e o envelope nº 02 

(PROPOSTA) com a identificação abaixo, da seguinte forma: 

3.2.1 - ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO - Obrigatório constar por fora do envelope a etiqueta 

abaixo e dentro do mesmo toda a documentação listada no item 3.2.1.1, abaixo.  

 

ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 

Nome da Proponente: ................................................................. 

Endereço Completo: ...................................................................... 

E-mail: ....................................... Telefone: ........................................ 

CHAMAMENTO PÚBLICO – SME Nº 001/2022 – PROCESSO Nº 8769/2021 

 

 

3.2.1.1 Do conteúdo do ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO: 

a) Ato Constitutivo (Estatuto Social), devidamente registrado, acompanhado das alterações posteriores, 

ou a última alteração consolidada, que esteja de acordo com as alterações exigidas no Art. 33 da Lei 

Federal 13.019/2014; 
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b) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

c) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual devidamente registrada em cartório e dentro de 

seu período de vigência; 

d) Cópia do CPF e CÉDULA DE IDENTIDADE (RG) do dirigente responsável por assinar o Instrumento 

Jurídico (Termos de Colaboração). 

e) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão expedidor da 

carteira de identidade (RG) e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas – CPF de cada um 

deles; 

f) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona no endereço 

registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ da Secretaria da Receita Federal do Brasil 

– RFB, sendo aceitável Conta de Energia Elétrica; Conta de Água; Correspondências de Órgãos 

Federais; ou Extrato Bancário em nome da Pessoa Jurídica; 

g) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede da concorrente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 

contratual; 

h) Certificado de Registro de Entidade de Fins Filantrópicos ou Registro no Conselho Nacional de 

Assistência Social, quando for o caso. 

i) Certidão Conjunta de Regularidade de Débitos emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, 

quanto aos demais Tributos Federais e a Divida Ativa da União, por elas administrados, inclusive as 

contribuições sociais (PGFN); 

j) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita Estadual; 

k) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário com a Fazenda Municipal.  

l) Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

m) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos da Lei Federal n° 

12.440 de 07 de julho de 2011. 

n) Certidão contendo o nome do Gestor responsável pelo controle administrativo, financeiro e de 

execução da parceria (modelo anexo). 

o) Declaração de Capacidade Administrativa, Técnica e Gerencial para a execução do Plano de Trabalho 

(modelo anexo). 

p) Declaração de inicio de atividades (modelo anexo).  
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q) Declaração de comprometimento de aplicação dos recursos, conforme lei 13.019/2014 (modelo 

anexo).  

r) Declaração de que abrirá Conta Corrente Específica em Instituição Bancária, indicada pela 

Administração Municipal, no prazo de até 05 (cinco) dias, após declarada vencedora (modelo 

anexo). 

s) Declaração de que não possui parentesco até o 2º grau civil, em linha reta, colateral consanguíneo 

ou por afinidade, com qualquer Membro ou servidor investido em cargo de assessoramento, chefia e 

direção junto à Administração Municipal de Itapira (modelo anexo). 

t) Declaração de que nenhum dos dirigentes da entidade é agente político (modelo anexo). 

u) Declaração de que remunera ou não Servidor Público.  

3.2.2 ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA - Obrigatório constar por fora do envelope a etiqueta abaixo e 

dentro do mesmo a proposta em 02(duas) vias de idêntico conteúdo.  

 

ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 

Nome da Proponente: ................................................................. 

Endereço Completo: ...................................................................... 

E-mail: ....................................... Telefone: ........................................ 

CHAMAMENTO PÚBLICO – SME Nº001/2022 – PROCESSO Nº 8769/2021 

 

 

3.2.2.1 Conteúdo do ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA: 

a) Ofício endereçado à Secretaria Municipal da Educação, assinado pelo presidente da entidade, 

manifestando o interesse na execução do serviço sócio assistencial educativo. 

b) Plano de Trabalho, conforme modelo constante do ANEXO II; 

3.3 – DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

3.3.1 Toda a documentação deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou autenticado por 

servidor da administração, mediante a apresentação do respectivo original. 

3.3.2 As propostas recebidas após o prazo estabelecido neste edital não serão analisadas. 

3.3.3 Os documentos devem ser assinados pelo representante legal da instituição ou nos casos de 

assinatura por procurador deverá ser providenciado o respectivo instrumento de procuração com firma 

reconhecida. 

3.3.4 A efetivação do credenciamento dar-se-á somente quando da apresentação de todos os 

documentos enumerados acima, sendo que a falta de qualquer um deles resultará na inabilitação da 

entidade. 
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4 – CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OU ATIVIDADES DA OSC: 

4.1 – Os serviços e atividades serão prestados através dos profissionais contratados pela entidade 

selecionada, com a habilitação de cada profissional na área de atuação/credenciamento, conforme 

descrito no Termo de Referência – Anexo I. 

4.2 – É de responsabilidade exclusiva e integral da OSC o pagamento destes profissionais, incluído o 

recolhimento dos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de 

vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o 

Município de Itapira, devendo a OSC manter arquivo com todos os comprovantes de recolhimento. 

4.3 – A organização da sociedade civil não poderá adquirir equipamentos e materiais permanentes com 

recursos provenientes da celebração da parceria. 

4.4 – Os demais direitos e obrigações das partes serão objetos do Termo de Colaboração e deverão 

atender a Lei Federal nº 13.019/2014 nos art. 63 ao art.68, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15. 

4.5 – A organização da Sociedade Civil deverá prestar contas em sua totalidade em até 90 (noventa) 

dias a contar do término da vigência do termo de parceria e a administração pública terá 150 (cento e 

cinquenta) dias para apreciar a prestação de contas com base nos parâmetros técnicos e financeiros 

constantes da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15. 

5 – CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

5.1 – A Administração Municipal constituirá uma Comissão de Seleção, que analisará os documentos 

propostos pelas organizações da sociedade civil e apreciará todos os Planos de Trabalhos e documentos 

apresentados, se necessário solicitar informações adicionais, realizar visitas técnicas, estabelecendo 

prazo para que as organizações se manifestem por escrito quanto ao solicitado, a fim de selecionar, 

monitorar e avaliar as entidades que atenderam os requisitos previstos na Lei Federal nº 13.019/2014, 

alterada pela Lei Federal nº 13.204/15. 

5.2 – A Administração Municipal, após análise e julgamento de todos os documentos e da viabilidade 

técnica das Entidades, divulgará, no site e em jornal oficial do Município as Organizações da Sociedade 

Civil selecionadas para execução dos serviços e atividades. 

5.3 – Caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a partir da data de publicação do 

resultado da seleção. 

5.4 – A Comissão de Seleção utilizará os critérios citados na tabela abaixo para classificação dos 

projetos. 

6 - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

6.1 - Para assumir a demanda justificada pelo Termo de Referência poderá haver mais de um prestador 

do objeto em tela, dessa forma, a classificação dos interessados será com base nos critérios de peso e 

pontuação abaixo, tendo como alusão, a análise do Plano de Trabalho entregue pelo requerente.  

6.1.1 - A Comissão de Seleção elaborará parecer, considerando seguintes critérios de pontuação:  
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Requisitos Formas de comprovações 

Metodologia de pontuação 

Ponto Peso 
Total de 

Pontos 

1) Comprovar regularidade nas 
prestações de contas, de 

quaisquer esferas 

governamentais, pelo menos nos 
últimos três anos 

a) Atestado ou recibos de 

aprovação emitidos pela 
administração pública, ou 

pelo Tribunal de Contas 

1 1 1 

2) Detalhamento do Serviço 

 

 a) Apresentar clareza e 

coerência no detalhamento 
do serviço conforme os itens 

apontados no Plano de 
Trabalho: descrição da 

realidade do objeto; 
descrição das metas a serem 

atingidas; previsão de 

receitas e despesas; forma 
de execução das atividades; 

definição dos parâmetros 
para aferição do 

cumprimento das metas. 

1 1 1 

3) Descrição das Estratégias 
Metodológicas e Resultados 

Esperados 

 

a) Se o projeto demonstra 
clareza na forma como vai se 

desenvolver; deve descrever 
o 

caminho escolhido, os 

métodos, técnicas e 
estratégias pensadas para 

cada objetivo proposto. 

1 1 1 

4) Recursos Humanos 

a) para o Plano de Trabalho 
que apresentar o quadro de 

recursos humanos de acordo 
com as exigências da Equipe 

de Referencia descrita no 
edital adequado à execução 

da proposta.  

1 1  1 

b) se a Instituição ou 
organização de assistência 

apresenta outros 

profissionais além da equipe 
de referência, compatíveis 

com a execução do trabalho. 

1 2 2 

5) Sustentabilidade 

a) Se a Entidade possui 
outras fontes de recurso 

e/ou apoio institucional, 
assim como também espaço 

físico mantido pela própria. 

1 1 1 

b) Estar regularmente 
constituída e funcionando 

por no mínimo 1 (um) ano, 
no Município de Itapira 

1 1 1 
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c) Estar regularmente 

constituída e funcionando 
por no mínimo 5 (cinco) 

anos, no Município de Itapira 

1 2 2 

6) Manifestação de interesse. 

a) Manifestação de interesse 
em assumir até 50% 

(cinquenta por cento) das 
salas de aula previstas. 

1 1 1 

b) Manifestação de interesse 

em assumir 100% (cem por 
cento) das salas de aula 

previstas. 

1 2 2 

TOTAL DA PONTUAÇÃO  

 

6.1.2 A pontuação final atribuída será o total dos pontos, que constitui na soma do resultado da 

multiplicação do ponto pelo peso de cada requisito. 

6.1.3 Será considerada primeira colocada por objeto a OSC que obtiver a maior pontuação. 

 

6.1.4 Os casos de empate no Plano de Trabalho serão analisados de acordo com os seguintes critérios 

eliminatórios, na seguinte ordem: 

 

a) maior tempo de constituição da Instituição; 

 

b) menor preço; 

 

c) permanecendo empate, sorteio. 

 

6.2. Poderá ser desconsiderada, ou passiva de adequação, a proposta que:  

 

a) Não atender aos requisitos do Edital;  

b) For omissa em ponto essencial, apresentar irregularidades relevantes ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento, mesmo após ser-lhe facultado oportunidade de esclarecimentos; 

c) Não aceitar adequações de valores quando estes forem superiores, segundo análise da Comissão de 

Seleção. 

Encerrada a etapa de classificação e ordenada as propostas, a Comissão de Seleção procederá a 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela OSC selecionada dos requisitos 

previstos neste edital.  

6.3. Na hipótese da OSC selecionada não apresentar os documentos exigidos neste edital, será 

desqualificada. E, caso houver alguma OSC imediatamente classificada que não tenha sido 

contemplada, esta será convidada a aceitar a celebração da parceria nos mesmos termos ofertados pela 

outra.  
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6.4. Caso a OSC convidada nos termos deste edital aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos deste edital. 

6.5. Caso necessário, os procedimentos deste edital serão seguidos sucessivamente até que se conclua 

a seleção prevista neste chamamento. 

7 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

7.1 – Os recursos necessários para fazer frente às despesas com a execução das obrigações derivadas 

deste Chamamento Público serão oneradas, em caso de celebração das parcerias, com as seguintes 

dotações orçamentárias, conforme abaixo: 

Secretaria de Educação – Tesouro Fonte 01 – C.A. 110-000 
02.06.01.12.365.39.2012.3.3.50.39. 

 

7.2 - DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DO REPASSE  

 

7.2.1 A Secretaria Municipal de Educação, por meio de estudo, verificou as necessidades mínimas para 

funcionamento de uma Instituição de Ensino para compor o valor per capita.  

7.2.2 O cálculo do per capita considerou fatores que influenciam no custo, tais como: Despesas com a 

contratação de pessoal, os encargos trabalhistas, aquisição de material de consumo, despesas mensais 

em geral, buscando o equilíbrio operacional e a qualidade das atividades desenvolvidas. 

 

7.3 - DO VALOR POR SALA DE AULA 

 

7.3.1 O valor mensal, por sala de aula foi definido pela Secretaria Municipal de Educação no valor de 

R$ 769,74 (setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), para o 

atendimento das salas da pré-escola. 

 

7.3.2 O valor mensal, por sala de aula foi definido pela Secretaria Municipal de Educação no valor de 

R$ 384,87 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), para o atendimento 

das salas do Período Integral do Ensino Fundamental. 

 

7.3.3 O valor global estimado para esta parceria pela Administração, pelo período de 12 (doze) meses 

é de R$ 785.134,80 (setecentos e oitenta e cinco mil, cento e trinta e quatro reais e oitenta 

centavos). 

 

7.3.4 É de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil, o gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 

de investimento e de pessoal; 

 

7.3.5 É de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil, o pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo 

de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução. 
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8 - DA FORMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS  

 

A Prefeitura Municipal de Itapira, por meio da Secretaria de Fazenda fará o repasse mensal a entidade, 

mediante à aprovação da prestação de contas mensal aprovada pela Secretaria de Educação com a 

solicitação de pagamento. 

 

 

9 – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

9.1 – O Termo de Colaboração, oriundo desta Chamada Pública, terá vigência por 12 (doze) meses, 

contados a partir da emissão da Ordem de Serviços pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.2 – A vigência do Termo de Colaboração poderá ser prorrogada mediante solicitação da organização 

da sociedade civil, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada à administração pública 

municipal em, no mínimo, 30 (trinta) dias antes do termo inicialmente previsto. 

10. DA ABRANGÊNCIA GERAL DE COMPETÊNCIA  

 

10.1. DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

 

 Repassar, mensalmente à PROPONENTE, o valor contratual previsto. 

 Prorrogar a parceria de ofício, quando houver atraso na liberação dos recursos ou dos serviços, 

limitada prorrogação ao exato período do atraso; 

 Este repasse deverá se efetivar até o quinto dia útil do mês subsequente às ações 

desenvolvidas pela mesma. 

 Analisar e aprovar a prestação de contas da PROPONENTE; 

 Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o plano de trabalho apresentado pela 

PROPONENTE. 

 Acompanhar, supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente as ações pedagógicas 

desenvolvidas pela instituição; 

 Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação 

dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumento; 

 Realizar supervisão e orientação aos profissionais da PROPONENTE;  

 Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 
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 Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência 

do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, 

que deverá conter no mínimo: 

 

1) A forma sumária das atividades e metas estabelecidas; 

2) As atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício 

social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos 

indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho; 

3) Os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e valores 

comprovadamente utilizados; 

4) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela 

organização da sociedade civil na prestação de contas; 

5) Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da 

fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram 

em decorrência dessas auditorias. 

f) Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas, com base no relatório 

técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 13.019 de 31 de julho de 

2014; 

g) Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação; 

h) Cumprir com os prazos previstos para Prestação de Contas; 

 i) Exigir da entidade parceira a prestação de contas conforme determina a Lei 13.019 de 31 de 

julho de 2014, e demais exigências da Administração, caso houver, e do respectivo Tribunal de 

Contas; 

j) Realizar pesquisa de satisfação das parcerias sempre que necessário. 

10.2. DA COMPETÊNCIA DA PROPONENTE 

 

 Atender o número de alunos assumidos, conforme especificado no Plano de Trabalho; 

 Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do MUNICÍPIO; 

 Facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão e o acompanhamento das ações 

relativas ao cumprimento do presente Termo de Colaboração e do Plano de Trabalho dele integrante, 

assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações nas áreas 

contábil, administrativa e pedagógica; 
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 Acompanhar o calendário de atividades da Secretaria Municipal de Educação, doravante 

denominada SME, bem como o período de férias e recessos; 

 Comunicar, de imediato, à SME paralisações das atividades, alteração do número de 

profissionais, bem como quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir no 

atendimento educacional; 

 Comunicar previamente à SME mudança de endereço; 

 Elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

as normas do Sistema Municipal de Ensino; 

 Garantir a inclusão e o atendimento de qualidade da criança com deficiência, sob pena de 

oficiar os órgãos competentes; 

 Recrutar e selecionar profissionais com grau de instrução compatível com a função a ser 

desempenhada, necessários ao desenvolvimento das ações previstas.  

 Apresentar, mensalmente o controle de frequência das crianças atendidas a SME; 

 Aplicar os recursos financeiros repassados, exclusivamente no cumprimento do objeto 

assumido, devendo sua movimentação ser processada em estabelecimento bancário oficial, em conta 

corrente específica, destinada unicamente para este fim; 

 Efetuar os pagamentos somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), 

pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedado usar cheques para saque ou quaisquer 

pagamentos; 

 Manter e movimentar os recursos recebidos exclusivamente em conta bancária específica;  

 Permitir livre acesso do gestor, do responsável pelo controle interno e dos membros da 

comissão de monitoramento e avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de 

Contas, aos documentos e às informações referentes a este instrumento, junto às instalações da 

PROPONENTE; 

 Fazer a restituição do saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, 

exceto se autorizado reprogramar; 

 Apresentar mensalmente a SME, a relação de todos os pagamentos efetuados com os recursos 

do presente convênio bem como a documentação comprobatória, conforme consta no Manual de 

Prestação de Contas. 

 Manter todas as condições e critérios avaliados quando da habilitação vigentes e válidos 

durante todo o período da parceria. 

 Apresentar prestação de contas parciais, de forma mensal, em até 30 (trinta) dias após o 

repasse.  
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 Apresentar Relatório de Atividades quadrimestral com a descrição detalhada e fotos das ações 

dos serviços contratados.  

 Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

 Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de fomento, 

manter as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária 

da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou 

restrição à sua execução; 

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado a PROPONENTE cobrar recursos, de qualquer natureza, das pessoas 

ou famílias pelos serviços prestados no atendimento na Educação Infantil. 

 

11 - DA EXECUÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

11.1 A execução dos recursos recebidos, bem como a devida prestação de contas seguirá as instruções 

contidas no MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS 

REPASSADOS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS. 

 

11.2 O manual citado no parágrafo anterior ainda traz com clareza em seu conteúdo, as despesas lícitas 

(permitidas) e ilícitas (não permitidas). 

 

11.3 A Entidade deverá apresentar contas de forma: 

 

a) Parcial: 

 Mensal, em até 30 (trinta) dias após o repasse e, 

 

b) Integral (final): 

 

 Até 90 (noventa) dias a partir do término da vigência da parceria: 

 

 Das receitas e despesas até 90 dias a partir do término de vigência do Termo de Colaboração 

segundo a Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, e de acordo com os 

critérios e indicações exigidos pela CONCEDENTE, conforme abaixo, com elementos que 

permitam ao Gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado 

conforme pactuado, com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação 

do alcance das metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do 

objeto e de execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico 

anual, demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos 

recursos da Entidade parceira, segundo as normas contábeis vigentes, tendo a administração 

pública 150 dias para apreciar a Prestação de Contas. 
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11.3.1 Ao final de cada exercício, independente de por quantos meses tenha vigorado o Termo de 

Colaboração a OSC deverá, até o dia 30 de janeiro do exercício seguinte, apresentar Prestação de 

Contas dos recursos recebidos durante o exercício anterior. 

 

11.4 da prestação de contas mensal 

11.4.1 A Entidade, além de cumprir as normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cumprirá 

as seguintes condições:  

11.4.2 Efetuar a prestação de contas mensal, em até 30 (trinta) dias após o repasse contendo: 

a) Demonstrativo Mensal das receitas e das despesas computadas por fontes de recurso e por 

categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração ou de 

fomento, conforme modelo constante nas Instruções nº 002/2016 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo e suas alterações posteriores; 

b) Documentos comprobatórios das despesas (original e cópia) com a indicação no corpo dos 

documentos fiscais originais, o número da parceria e a identificação do órgão ou entidade 

publico a que se referem. 

c) Demonstração bancária da movimentação dos recursos do termo de colaboração ou de 

fomento, acompanhados respectivos extratos de conta corrente e de aplicações financeiras; 

d) Comprovante da devolução de eventuais recursos não aplicados; 

11.4.3 A prestação de contas mensal deverá também ser disponibilizada na plataforma eletrônica. 

11.4.4 A prestação de contas mensal, do mês de dezembro deverá ser protocolada até o dia 30 (trinta) 

de janeiro do ano subsequente, para efeito de liberação de parcelas de repasses do exercício seguinte.  

Parágrafo Único: Serão glosados valores relacionados a metas e resultados descumpridos sem 

justificativa suficiente. 

11.5 DA Prestação de Contas Final 

11.5.1 As organizações da sociedade civil deverão apresentar a prestação de contas final em até 90 

(noventa) dias após o encerramento do exercício, do ano subsequente, conforme artigo 167 das 

Instruções 002/2016 do TCE-SP, contendo os seguintes documentos: 

I. Relatório Final de Execução do Objeto, que deverá conter os elementos previstos no item 11.1.2 

deste edital e o relatório de execução financeira, ambos assinados pelo representante legal da 

Organização da Sociedade Civil; e, o financeiro, pelo contador responsável, com a descrição das 

despesas e receitas efetivamente realizadas; 

II. Comprovante de devolução de eventual saldo remanescente de que trata o art. 52 da Lei nº 

13.019/2014. 
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III. Previsão de reserva de recursos para pagamento das verbas rescisórias de que trata o §3º do 

art. 42 do Decreto Municipal nº 059/2017. 

IV. Documentos comprobatórios das despesas (original e cópia simples) com a indicação no corpo 

dos documentos originais da origem dos recursos, número do contrato e nome do órgão publico 

contratante; 

V. Cópia do estatuto atualizado e alterações, devidamente registrado; 

VI. Cópia das atas de nomeação dos Dirigentes e do Conselho Fiscal da Entidade devidamente 

registrada; 

VII. Certidões Negativas de débitos Municipal, Estadual, Trabalhista e de Tributos e Contribuição 

Federal; 

VIII. Certidão contendo nomes e CPFs dos componentes da Diretoria da Organização da Sociedade 

Civil, os períodos de atuação, indicando tipo de vínculo trabalhista, forma de remuneração, com 

destaque para o dirigente responsável pela administração dos recursos recebidos referente a 

parceria; 

IX. Demonstrativo integral das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por 

categorias ou finalidades dos gastos, aplicadas no objeto do termo de colaboração, conforme 

modelo contido na Instrução do Tribunal de Contas do Estado; 

X. relação dos contratos e respectivos aditamentos, firmados com a utilização de recursos públicos 

administrados pela Organização da Sociedade Civil para os fins estabelecidos no termo de 

colaboração, contendo: tipo e número do ajuste, identificação das partes, data, objeto, vigência, 

valor, condições de pagamento e informações sobre multas, atrasos, pendências ou 

irregularidades, se houver; 

XI. Relação (caso haja) dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização 

Social, contendo: nome do servidor/funcionário; órgão de origem; cargo público ocupado; 

função desempenhada na Organização da Sociedade Civil e datas de início e término da 

prestação de serviço; 

XII. Relação nominal dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do contrato de gestão, 

indicando as funções, data de admissão; data de demissão (quando houver) e o valor global 

despendido no período; 

XIII. Demonstrativo das eventuais ajudas de custo pagas aos membros do Conselho de Administração 

e Fiscal; 

XIV. Conciliação bancária do mês de dezembro ou do mês de encerramento da parceria, da conta 

corrente específica, aberta em instituição financeira oficial, indicada pelo órgão contratante, para 

movimentação dos recursos do contrato de gestão, acompanhada do respectivo extrato 

bancário; 
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XV. Publicação do balanço patrimonial da Organização da Sociedade Civil dos exercícios encerrados e 

anterior; 

XVI. Demais demonstrações contábeis e financeiras, acompanhados do balancete analítico acumulado 

do exercício; 

XVII. Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade - CRC, comprovando a habilitação 

profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis; 

XVIII. Parecer, ou ata de reunião de aprovação, sobre o relatório anual de execução técnica e 

orçamentária e sobre as contas e demonstrações financeiras e contábeis da Organização da 

Sociedade Civil e da entidade pública gerenciada (quando houver), emitido pelo Conselho de 

Administração e pelo Conselho Fiscal, se houver; 

XIX. Parecer da Auditoria Independente, se houver; 

XX. Declaração atualizada de que o quadro diretivo da Organização da Sociedade Civil e o 

administrativo da entidade gerenciada não possuem parentesco até 2º grau, inclusive por 

afinidade, com agentes políticos de Poder ou do Ministério Público, dirigente de órgão ou 

entidade da Administração Pública da mesma esfera governamental ou respectivo cônjuge ou 

companheiro, bem como parente em linha reta, colateral ou por afinidade; 

XXI. Declaração atualizada acerca da contratação ou não de empresa(s) pertencente(s) a parentes 

até 2º grau, inclusive por afinidade, de dirigentes da Organização da Sociedade Civil e 

administrativo da entidade gerenciada, ou de agentes políticos de Poder ou do Ministério 

Público, dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública da mesma esfera 

governamental ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade; 

XXII. Declaração atualizada de que as contratações e aquisições/compras da Organização da 

Sociedade Civil com terceiros fazendo uso de verbas públicas, foram precedidas de regras 

previamente fixadas em regulamento próprio, com critérios impessoais e objetivos e em 

observância aos demais princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal; 

XXIII. Declaração atualizada de que os procedimentos de seleção de pessoal da Organização da 

Sociedade Civil, devidamente previstos em regulamento próprio, contendo plano de cargos dos 

empregados, obedeceram a critérios impessoais e objetivos e em observância aos demais 

princípios do artigo 37, caput, da Constituição Federal; 

Parágrafo Único - Além dos documentos acima especificados deverá ainda ser apresentado os demais 

documentos exigidos pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo de acordo com as instruções 

vigentes à época da prestação de contas. 

12 - DO GERENCIAMENTO DA PARCERIA 

 

12.1 Compete a Secretaria Municipal de Educação, coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes 

desta parceria. 
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13. DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

 

13.1 O instrumento da parceria poderá ser rescindido a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer dos 

partícipes, ou ainda, pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele estabelecidas, 

pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que o torne formal ou 

materialmente inexequível, ou ainda mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias. 

 

Parágrafo primeiro - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos ao Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da 

imediata instauração de tomada de conta especial do responsável, providenciada pelo órgão 

competente do Município. 

 

Parágrafo segundo - O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a 

PROPONENTE que aplicar a subvenção em fins diversos ou praticar qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico e à Procuradoria Geral do Município para a cobrança judicial, visando o ressarcimento 

aos cofres públicos dos recursos gastos irregulares. 

 

14 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

14.1 – Demais critérios e condições para celebração das parcerias objeto deste Chamamento Público, 

constam na Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, anexo a este edital, 

sendo que todos os atos deste Chamamento Público serão publicados no site do Município: 

www.itapira.sp.gov.br  

14.2 – Tendo em vista seu poder de discricionariedade, o órgão gestor poderá decidir sobre a escolha 

proposta a partir dos pareceres técnicos, e o estabelecimento de termo de colaboração. 

14.3 – Em caso de desistência da organização social em celebrar o termo de colaboração a qualquer 

tempo após a entrega da documentação solicitada neste edital de chamamento público, essa intenção 

deverá ser manifestada por escrito através de oficio devidamente assinado pelo responsável da 

organização proponente, explicando as razões que conduziram a essa situação. 

14.4 – Os casos não previstos neste edital serão resolvidos pela Comissão de Seleção 

nomeada através da Portaria nº 087/2021 à luz da Lei 13.019/2014. 

15. DA PUBLICAÇÃO 

 

15.1. A publicação do extrato do presente Termo de Colaboração no Jornal Oficial do Município correrá 

por conta e ônus do MUNICÍPIO. 

 

16. DO FORO 

 

16.1. Para dirimir quaisquer dúvidas oriundas dessa Chamada Pública, fica eleito o foro da comarca de 

Itapira/SP. 

 

http://www.itapira.sp.gov.br/
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17. DA FISCALIZAÇÃO DA PARCERIA  

 

17.1. A fiscalização da parceria será realizada pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de 

Educação, desde que não interfira nas competências da Comissão de Monitoramento e Avaliação do 

Município. 

 

Itapira, 04 de janeiro de 2022. 

 

REGINA DE SANTANA LAGO GRACINI 

Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

SERVIÇO DE ATENDIMENTO EM MUSICALIZAÇÃO E EXPRESSÃO CORPORAL NA 

MODALIDADE DE PRÉ-ESCOLA (4 E 5 ANOS) E PROGRAMA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL 

DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A Secretaria Municipal de Educação busca parceria com Instituições Filantrópicas, Comunitárias e/ou 

Organizações da Sociedade Civil (OSC), que se caracterizam como instituições sem fins lucrativos, 

legalmente constituídos que, através de seus professores, ministrem aulas de musicalização e 

expressão corporal para os alunos das Pré-Escolas e do Programa Escola em Tempo Integral do Ensino 

Fundamental. 

 

2. DA FINALIDADE  

 

O presente Termo de Referência tem como objetivo fornecer orientações à celebração e funcionamento 

das parcerias firmadas por Termo de Colaboração, bem como, apontar a documentação necessária para 

a participação em Chamamento Público, que habilitará a instituição para formalização de parceria com a 

Prefeitura Municipal de Itapira, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação. 

 

Fornecer ainda, informações concernentes ao uso dos recursos e da Prestação de Contas dos recursos 

financeiros repassados e indicar as responsabilidades e atividades de monitoramento, avaliação e 

controle das parcerias firmadas. 

 

3. DA LEGISLAÇÃO BÁSICA 

 

Para o bom funcionamento da parceria, é imprescindível o respeito irrestrito às legislações que rodeiam 

o atendimento proposto neste Termo, sejam elas, Federais, Estaduais ou Municipais. Abaixo seguem 

algumas das principais: prazo 

 

 Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988;  
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 Lei Federal Nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional, registra em seu parágrafo 2º do art. 26, que “O ensino da arte, especialmente em suas 

expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório da educação infantil e do ensino 

fundamental, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. O parágrafo 6º define que 

as artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular de que trata o § 2o deste artigo.” 

 Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, estabelece que “o limite máximo de 2/3 (dois 

terços) da carga horária do professor deve ser destinada ao desempenho das atividades com os 

educandos” (§ 4º do art. 2º). Isso significa que 1/3 (um terço), ou seja, 4 horas semanais da jornada 

do professor deve destinar-se as chamadas horas de atividade visando a melhoria do ensino no país, 

uma vez que os professores terão um tempo maior para a elaboração de aulas e criação de novas 

atividades pedagógicas o que, consequentemente, resultará em melhoria na qualidade de ensino e 

desenvolvimento dos estudantes.  

 Lei Municipal nº 5.660, de 19/12/2017, que institui na Rede Municipal de Ensino do Município 

de Itapira, o Programa “Escola em Tempo Integral, para atendimento dos alunos do Ensino 

Fundamental do 1º ao 5º ANO. 

 

4. DA JUSTIFICATIVA 

 

A chamada pública, objeto do certame em curso, visa o atendimento de crianças de 4 e 5 anos, nas 

Pré-escolas municipais e no Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental, com aulas de 

musicalização e expressão corporal, que além de possibilitar o desenvolvimento do senso crítico, a 

criatividade e a sensibilidade nos alunos, permita cumprir as Leis  Federais nº 11.738 /2008 e nº 

9.394/1996 e a Lei Municipal nº 5.660/2017. 

 

5. DO DIAGNÓSTICO 

 

A Educação Infantil na Rede Municipal de Educação do município de Itapira engloba as Creches e Pré-

Escolas Municipais, compreendendo as seguintes faixas etárias, respetivamente: 0 a 3 anos e 4 e 5 

anos. 

 

O atendimento na modalidade de Pré-Escola circula em torno de 1.200 (um mil e duzentos) alunos 

matriculados em 17 (dezessete) equipamentos distribuídos nos diversos bairros do município.  

 

O nível de Ensino Fundamental conta o Programa Escola em Tempo Integral e a disciplina de arte faz 

parte do currículo básico do ensino fundamental, nesse momento representada pela musicalização e a 
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expressão corporal, porque auxilia no desenvolvimento de diversas habilidades, dentre elas: foco, 

concentração, criatividade, disciplina, percepção, senso crítico, improvisação e comunicação. 

 

Diante ao exposto acima, se faz necessário o preenchimento dessas horas com atividades 

complementares, haja vista que o educando não pode ser prejudicado e, de acordo com a LDB, deve 

ter no mínimo 4 (quatro) horas diárias de aula. Ademais, o Período Integral do Ensino Fundamental 

carece que atividades de desenvolvam/estimulem a integração da sensibilidade e da razão, como a 

música, e a expressão corporal que colabora com a comunicação e socialização, estimula a 

concentração e a memória. 

 

6. DA CARACTERIZAÇÃO 

 

Diante do reconhecimento constitucional da importância do ensino da arte para os alunos da educação 

infantil e para promover o desenvolvimento cultural e artístico dos alunos do Programa Escola em 

Tempo Integral do Ensino Fundamental, a execução dos serviços atenderá às necessidades no âmbito 

da música e da expressão corporal de: 

 

6.1. PRÉ-ESCOLAS 

 

1.200 (um mil e duzentos) alunos das Pré-Escolas Municipais, distribuídos em 77 (setenta e sete) salas 

de aulas da Rede Municipal de Educação de Itapira. 

 

6.2. ENSINO FUNDAMENTAL 

 

380 (trezentos e oitenta) alunos matriculados no Programa Escola em Tempo Integral do Ensino 

Fundamental da Rede Municipal. 

 

7. DOS OBJETIVOS GERAIS  

 

Em consonância com os objetivos propostos ao atendimento dos alunos de 4 e 5 anos que frequentam 

as Pré-escolas municipais, propiciar o desenvolvimento de aspectos relevantes à formação artística, que 

inclui a sociabilidade, a disciplina, o controle emocional, a cidadania, a solidariedade, o trabalho em 

grupo, a perpetuação das tradições folclóricas, a difusão cultural. 

No Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental, colabora com a socialização dos 

educandos, a comunicação entre seus pares. 
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As Linguagens Artísticas representam formas importantes de expressão e comunicação humanas, o 

que, por si só, justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e na educação 

infantil, particularmente. Portanto a musicalização é um elemento fundamental nesta faixa etária, pois 

favorece a interação e a boa convivência entre as crianças, estabelece uma comunicação mais 

prazerosa e harmoniosa. A música fascina e também é benéfica quanto ao poder de concentração, além 

de melhorar a capacidade de aprendizagem dos alunos.  

8. DOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Em linhas gerais, através da musicalização e da Expressão Corporal a criança deve ter oportunidade de: 

 CONVIVER e participar das manifestações artísticas e culturais da sua comunidade e de outras 

culturas – arte plástica, música, dança teatro, cinema, folguedos e festas populares - ampliando a sua 

sensibilidade, desenvolvendo senso estético, empatia e respeito às diferentes culturas e identidades. 

 BRINCAR com diferentes sons, ritmos, formas, cores, texturas, objetos, materiais, construindo 

cenários e indumentárias para brincadeiras de faz de conta, encenações ou para festas tradicionais, 

enriquecendo seu repertório e desenvolvendo seu senso estético. 

 PARTICIPAR de decisões e ações relativas à organização do ambiente (tanto no cotidiano 

como na preparação de eventos especiais), à definição de temas e à escolha de materiais a serem 

usados em atividades lúdicas e teatrais, entrando em contato com manifestações do patrimônio 

cultural, artístico e tecnológico, apropriando-se de diferentes linguagens. 

 EXPRESSAR com criatividade e responsabilidade, suas emoções, sentimentos, necessidades e 

ideias. Brincando, cantando, dançando, esculpindo, desenhando, encenando, compreendendo e 

usufruindo o que é comunicado pelos demais colegas e pelos adultos 

 CONHECER-SE, no contato criativo com manifestações artísticas e culturais locais e de outras 

comunidades, identificando e valorizando o seu pertencimento étnico racial, de gênero e de crença 

religiosa, desenvolvendo sua sensibilidade, criatividade, gosto pessoal e modo peculiar de expressão 

por meio do teatro, música, dança, desenho e imagens. 

 AMPLIAR as possibilidades expressivas do próprio movimento, utilizando gestos diversos e o 

ritmo corporal nas suas brincadeiras, danças, jogos e demais situações de interação;  

 EXPLORAR diferentes qualidades e dinâmicas do movimento, como força, velocidade, 

resistência e flexibilidade, conhecendo gradativamente os limites e as potencialidades de seu corpo;  

 CONTROLAR gradualmente o próprio movimento, aperfeiçoando seus recursos de 

deslocamento e ajustando suas habilidades motoras para utilização em jogos, brincadeiras, danças e 

demais situações. 
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9. DA METODOLOGIA 

 

Para as crianças nesta faixa etária, os conteúdos relacionados ao fazer musical deverão ser trabalhados 

em situações lúdicas, fazendo parte do contexto global das atividades. 

 

Quando as crianças se encontram em um ambiente afetivo no qual o professor está atento a suas 

necessidades, falando, cantando e brincando com elas, adquirem a capacidade de atenção.  

 

Há que se tomar cuidado para não limitar o contato das crianças com o repertório dito “infantil” que é, 

muitas vezes, estereotipado e, não raro, o mais inadequado.  

 

As canções infantis veiculadas pela mídia, produzidas pela indústria cultural, pouco enriquecem o 

conhecimento das crianças. Com arranjos padronizados, geralmente executados por instrumentos 

eletrônicos, limitam o acesso a um universo musical mais rico e abrangente que pode incluir uma 

variedade de gêneros, estilos e ritmos regionais, nacionais e internacionais. 

 

A produção musical de cada região do país é muito rica, de modo que se pode encontrar vasto material 

para o desenvolvimento do trabalho com as crianças. Nos grandes centros urbanos, a música 

tradicional popular vem perdendo sua força e cabe aos professores resgatar e aproximar as crianças 

dos valores musicais de sua cultura. 

 

As músicas de outros países também devem ser apresentadas e a linguagem musical deve ser tratada e 

entendida em sua totalidade: como linguagem presente em todas as culturas, que traz consigo a marca 

de cada criador, cada povo, cada época. O contato das crianças com produções musicais diversas deve, 

também, prepará-las para compreender a linguagem musical como forma de expressão individual e 

coletiva e como maneira de interpretar o mundo. 

 

Em expressão corporal a organização dos conteúdos deverá respeitar as diferentes capacidades das 

crianças e priorizar o desenvolvimento das capacidades expressivas, possibilitando a apropriação 

corporal pelas crianças de forma que possam agir com cada vez mais intencionalidade. Devem ser 

organizado num processo contínuo e integrado que envolva múltiplas experiências corporais, possíveis 

de serem realizadas pela criança sozinha ou em situações de interação. Os diferentes espaços e 

materiais, os diversos repertórios de cultura corporal expressos em brincadeiras, jogos, danças, 

atividades esportivas e outras práticas sociais são algumas das condições necessárias.  É importante 

possibilitar diferentes movimentos em atividades como dançar, subir e descer pular obstáculos, jogar 

bola, rodar bambolê, pular corda, etc. 
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Parágrafo primeiro - A elaboração do Planejamento Semestral deve resultar de processo de participação 

coletiva, envolvendo dirigentes, coordenadores, educadores e com os princípios e eixos da proposta 

pedagógica da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da Secretaria de Educação de Itapira.  

 

Parágrafo segundo – O planejamento e a execução do mesmo será acompanhado e avaliado pela SME, 

durante todo o período de vigência desta parceria, no sentido de assegurar o respeito aos direitos das 

crianças, à vivência plena da infância e ao desenvolvimento de suas potencialidades. 

 

10. DO AMBIENTE FÍSICO 

 

As aulas serão ministradas nos espaços e dependências das Escolas Municipais de Educação Infantil e 

do Ensino Fundamental, e planejamento, capacitações e outros serão realizados no espaço físico da 

própria instituição.  

 

11. DOS RECURSOS MATERIAIS 

 

A interessada deverá apresentar os recursos materiais necessários para a execução do Plano de 

Trabalho apresentado. 

 

12. DOS PROFISSIONAIS, DA CARGA HORÁRIA E DA HABILITAÇÃO NECESSÁRIA PARA A 

ATUAÇÃO COM OS ALUNOS DE EDUCAÇÃO INFANTIL  

 

A instituição contratada deve ser constituída de equipe gestora, docente, administrativa e de apoio, 

com os seguintes módulos de profissionais:  

 

12.1. DAS EQUIPES GESTORA E DOCENTE 

 

Função Carga Horária Semanal Habilitação Profissional 

Diretor / Presidente Livre Livre 

Responsável Técnico  De 20 a 40 horas semanais 

Licenciatura Plena em Pedagogia 

ou Arte ou Música, com 

experiência mínima de 01 (um) 

ano.  

Professor de musicalização Suficiente para atender a Licenciatura Plena em Pedagogia 
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e/ou expressão corporal. demanda assumida. ou Arte ou Música ou Educação 

Física. 

Estagiário - Professor de 

musicalização e/ou expressão 

corpora (opcional). 

Suficiente para atender a 

demanda assumida, desde que 

acompanhado por profissional 

habilitado. 

Aluno cursando a partir do 2º 

ANO dos cursos de Licenciatura 

Plena em Pedagogia ou Arte ou 

Música ou Educação Física. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS 

 

A entidade é a única responsável pelas contratações e dispensas, pelo pagamento de salários, encargos 

sociais, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros que incidam ou venham a 

incidir sobre seu quadro de pessoal necessário à execução de suas atividades; 

 

Parágrafo único - a inadimplência da entidade, com referência aos encargos estabelecidos nesta 

cláusula, referentes ao seu quadro de pessoal, em nenhuma hipótese transfere ao MUNICÍPIO a 

responsabilidade por seu pagamento. 

 

14. DA COMPOSIÇÃO DAS TURMAS 

 

14.1. PRÉ-ESCOLAS 

 

A contratada desenvolverá as atividades de musicalização e expressão corporal para       77 (setenta e 

sete) turmas distribuídas nos períodos da manhã e tarde, conforme tabela abaixo. A carga horária 

semanal por turma será de 4 (quatro) horas, sendo o total de 308 (trezentos e oito) horas semanais 

para o atendimento global da modalidade. 

 

ORD. ESCOLA SÉRIE/ANO PERÍODO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

1 CEI “Carmella Faria Sartori” GIII MANHÃ 4 horas 

2 CEI “Carmella Faria Sartori” GIII TARDE 4 horas 

3 EMEB “Profª Benedita de L. P. dos Santos” GIII TARDE 4 horas 

4 EMEB “Profª Benedita de L. P. dos Santos” GIV TARDE 4 horas 

5 EMEB “Profª Benedita de L. P. dos Santos” MISTA TARDE 4 horas 

6 EMEB “Profª Celita V. Magalhães da Cunha” GIII MANHÃ 4 horas 

7 EMEB “Profª Celita V. Magalhães da Cunha” GIV MANHÃ 4 horas 
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8 EMEB “Profª Celita V. Magalhães da Cunha” GIV MANHÃ 4 horas 

9 EMEB “Profª Celita V. Magalhães da Cunha” GIII TARDE 4 horas 

10 EMEB “Profª Celita V. Magalhães da Cunha” GIII TARDE 4 horas 

11 EMEB “Profª Celita V. Magalhães da Cunha” GIV TARDE 4 horas 

12 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" GIII MANHÃ 4 horas 

13 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" MISTA MANHÃ 4 horas 

14 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" GIV MANHÃ 4 horas 

15 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" GIV MANHÃ 4 horas 

16 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" MISTA TARDE 4 horas 

17 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" GIII TARDE 4 horas 

18 EMEB “Conego Matheus Ruiz Domingues" GIV TARDE 4 horas 

19 EMEB “Profª Diva Magalhães Raymont” GIII MANHÃ 4 horas 

20 EMEB “Profª Diva Magalhães Raymont” GIV MANHÃ 4 horas 

21 EMEB “Profª Diva Magalhães Raymont” GIII TARDE 4 horas 

22 EMEB “Profª Diva Magalhães Raymont” GIV TARDE 4 horas 

23 EMEB “Profª Edmee Boretti Rocha” GIII MANHÃ 4 horas 

24 EMEB “Profª Edmee Boretti Rocha” GIV MANHÃ 4 horas 

25 EMEB “Profª Edmee Boretti Rocha” GIII TARDE 4 horas 

26 EMEB “Profª Edmee Boretti Rocha” GIV TARDE 4 horas 

27 EMEB “Joaquim Vieira” MISTA MANHÃ 4 horas 

28 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIII MANHÃ 4 horas 

29 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIII MANHÃ 4 horas 

30 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIV MANHÃ 4 horas 

31 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIV MANHÃ 4 horas 

32 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIII  TARDE 4 horas 

33 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIII  TARDE 4 horas 

34 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIV TARDE 4 horas 

35 EMEB “Profª Maria Augusta Lemos Brandão” GIV TARDE 4 horas 

36 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIII MANHÃ 4 horas 

37 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” MISTA MANHÃ 4 horas 

38 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIV MANHÃ 4 horas 

39 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIV MANHÃ 4 horas 

40 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIII  TARDE 4 horas 

41 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIII TARDE 4 horas 
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42 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIV TARDE 4 horas 

43 EMEB “Profª Maria de Lourdes Trani Bellini” GIV TARDE 4 horas 

44 EMEB “Profª Maria Luiza Cruz Coelho” GIII MANHÃ 4 horas 

45 EMEB “Profª Maria Luiza Cruz Coelho” GIV MANHÃ 4 horas 

46 EMEB “Profª Maria Luiza Cruz Coelho” MISTA MANHÃ 4 horas 

47 EMEB “Profª Maria Luiza Cruz Coelho” GIII TARDE 4 horas 

48 EMEB “Profª Maria Luiza Cruz Coelho” MISTA TARDE 4 horas 

49 EMEB “Profª Maria Luiza Cruz Coelho” GIV TARDE 4 horas 

50 EMEB “Profª Maria Teresa Fonseca” GIV MANHÃ 4 horas 

51 EMEB “Profª Maria Teresa Fonseca” GIII TARDE 4 horas 

52 EMEB “Profª Maria Teresa Fonseca” GIII TARDE 4 horas 

53 EMEB “Narciso Pieroni” GIII MANHÃ 4 horas 

54 EMEB “Narciso Pieroni” MISTA MANHÃ 4 horas 

55 EMEB “Narciso Pieroni” GIV MANHÃ 4 horas 

56 EMEB “Narciso Pieroni” GIII  TARDE 4 horas 

57 EMEB “Narciso Pieroni” GIII  TARDE 4 horas 

58 EMEB “Narciso Pieroni” GIV TARDE 4 horas 

59 EMEB “Narciso Pieroni” GIV TARDE 4 horas 

60 EMEB “Odete Bretas Boretti” GIII MANHÃ 4 horas 

61 EMEB “Odete Bretas Boretti” GIV MANHÃ 4 horas 

62 EMEB "Odete Bretas Boretti" GIII  TARDE 4 horas 

63 EMEB "Odete Bretas Boretti" GIV  TARDE 4 horas 

64 EMEB “Profa. Sandra R. M. B. Santa Lucia" GIII MANHÃ 4 horas 

65 EMEB “Profa. Sandra R. M. B. Santa Lucia" GIV MANHÃ 4 horas 

66 EMEB “Profa. Sandra R. M. B. Santa Lucia" GIII TARDE 4 horas 

67 EMEB “Profa. Sandra R. M. B. Santa Lucia" GIV TARDE 4 horas 

68 EMEB “Sebastião Riboldi Guerreiro" MISTA MANHÃ 4 horas 

69 EMEB “Profª Yolanda Avancini Brunialti” GIII MANHÃ 4 horas 

70 EMEB “Profª Yolanda Avancini Brunialti” GIV MANHÃ 4 horas 

71 EMEB “Profª Yolanda Avancini Brunialti” GIII TARDE 4 horas 

72 EMEB “Profª Yolanda Avancini Brunialti” GIV TARDE 4 horas 

73 EMEB “Profª. Ana Maria Coloço” GIII MANHÃ 4 horas 

74 EMEB “Profª. Ana Maria Coloço” GIV MANHÃ 4 horas 

75 EMEB “Profª. Ana Maria Coloço” GIII TARDE 4 horas 
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76 EMEB “Profª. Ana Maria Coloço” GIV TARDE 4 horas 

77 EMEB “Profª. Ana Maria Coloço” GIV TARDE 4 horas 

TOTAL 308 horas 

 

14.2. ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A contratada desenvolverá as atividades de musicalização e expressão corporal para       16 (dezesseis) 

turmas do Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental, distribuídas nos períodos da 

manhã e tarde, conforme tabela abaixo. A carga horária semanal por turma será de 2 (duas) horas, 

sendo o total de 32 (trinta e duas) horas semanais para o atendimento global da modalidade. 

 

15. DO CALENDÁRIO ESCOLAR 

 

A contratada deverá acompanhar o calendário escolar elaborado pela Secretaria Municipal de Educação.  

ORD. ESCOLA SÉRIE/ANO PERÍODO 
CARGA HORÁRIA 

SEMANAL 

1 EMEB “Com. Virgolino de Oliveira” 1º ao 5º MANHÃ 2 horas 

2 EMEB “D. Izaura da Silva Vieira” 1º ao 5º MANHÃ 2 horas 

3 EMEB “D. Izaura da Silva Vieira” 1º ao 5º TARDE 2 horas 

4 EMEB “Heitor Soares” 1º ao 5º MANHÃ 2 horas 

5 EMEB “Heitor Soares” 1º ao 5º TARDE 2 horas 

6 EMEB “Prof. João Simões” 1º a 5º MANHÃ 2 horas 

7 EMEB “Prof. João Simões” 1º a 5º TARDE 2 horas 

8 EMEB “Prof. Gilmery Vasconcelos P. Ulbricht” 1º a 5º MANHÃ 2 horas 

9 EMEB “Prof. Wilma de T. Barros Munhoz” 1º a 5º MANHÃ 2 horas 

10 EMEB “Prof. Wilma de T. Barros Munhoz” 1º a 5º TARDE 2 horas 

11 EMEB “Ver. José Francisco Martins” 1º a 5º MANHÃ 2 horas 

12 EMEB “Ver. José Francisco Martins” 1º a 5º TARDE 2 horas 

13 EMEB “Dr. Marco Antônio L. dos Santos” 1º a 5º MANHÃ 2 horas 

14 EMEB “Dr. Marco Antônio L. dos Santos” 1º a 5º TARDE 2 horas 

15 EMEB “José Roberto Prado” 1º a 5º MANHÃ 2 horas 

16 EMEB “José Roberto Prado” 1º a 5º TARDE 2 horas 

TOTAL 32 horas 
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A realização de qualquer evento ou apresentação deve ser planejada juntamente com a equipe técnica 

da SME respeitando o calendário escolar do ano em curso. 

 

16. DA ORIENTAÇÃO PERIÓDICA ÀS EQUIPES DE TRABALHO  

 

A critério da Secretaria Municipal de Educação, as orientações técnicas e pedagógicas serão repassadas 

à contratada através de encontros presenciais, por meio eletrônico ou outra forma que viabilize a 

proximidade entre contratante e contratada. 

 

17. DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS  

 

A Secretaria Municipal de Educação incentiva a formação continuada dos profissionais, que deverá 

acontecer de forma sistematizada com cronograma entregue juntamente com a proposta pedagógica. 

Fica facultada a Secretaria de Educação, o oferecimento de formações/capacitações destinadas ao 

atendimento na Educação Infantil e no Programa Escola em Tempo Integral do Ensino Fundamental. 

 

Os profissionais docentes, que trabalham diretamente com as crianças, necessitam de capacitação e 

preparação para o desenvolvimento de trabalho com os alunos, sem prejuízo do calendário escolar. 

 

18. PARA SE HABILITAR  

 

A interessada em se habilitar à formalização de Termo de Colaboração, deverá cumprir o disposto em 

Edital específico, a ser publicado no Diário Oficial do Município de Itapira com as regras específicas do 

chamamento público.  

 

19. DO PLANO DE TRABALHO  

 

Para participação no certame, a interessada deverá apresentar PLANO DE TRABALHO em 

consonância com a Lei Federal nº 13.019/2004, conforme modelo constante de Edital específico. 

 

20. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO  

 

Para assumir a demanda justificada por este Termo de Referência poderá haver mais de um prestador 

do objeto em tela, dessa forma, a classificação dos interessados será com base nos critérios de peso e 

pontuação abaixo, tendo como alusão, a análise do Plano de Trabalho entregue pelo requerente.  
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20.1. DOS CRITÉRIOS 

 

Requisitos Formas de comprovações 

Metodologia de pontuação 

Ponto Peso 
Total de 

Pontos 

1) Comprovar regularidade nas 

prestações de contas, de 

quaisquer esferas 

governamentais, pelo menos nos 

últimos três anos 

a) Atestado ou recibos de 

aprovação emitidos pela 

administração pública, ou 

pelo Tribunal de Contas 

1 1 1 

2) Detalhamento do Serviço 

 

 a) Apresentar clareza e 

coerência no detalhamento 

do serviço conforme os itens 

apontados no Plano de 

Trabalho: descrição da 

realidade do objeto; 

descrição das metas a serem 

atingidas; previsão de 

receitas e despesas; forma 

de execução das atividades; 

definição dos parâmetros 

para aferição do 

cumprimento das metas. 

1 1 1 

3) Descrição das Estratégias 

Metodológicas e Resultados 

Esperados 

 

a) Se o projeto demonstra 

clareza na forma como vai se 

desenvolver; deve descrever 

o 

caminho escolhido, os 

métodos, técnicas e 

estratégias pensadas para 

cada objetivo proposto. 

1 1 1 

4) Recursos Humanos 

a) para o Plano de Trabalho 

que apresentar o quadro de 

recursos humanos de acordo 

com as exigências da Equipe 

1 1  1 
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de Referencia descrita no 

edital adequado à execução 

da proposta.  

b) se a Instituição ou 

organização de assistência 

apresenta outros 

profissionais além da equipe 

de referência, compatíveis 

com a execução do trabalho. 

1 2 2 

 

 

 

 

 

5) Sustentabilidade 

a) Se a Entidade possui 

outras fontes de recurso 

e/ou apoio institucional, 

assim como também espaço 

físico mantido pela própria. 

1 1 1 

b) Estar regularmente 

constituída e funcionando 

por no mínimo 1 (um) ano, 

no Município de Itapira 

1 1 1 

c) Estar regularmente 

constituída e funcionando 

por no mínimo 5 (cinco) 

anos, no Município de Itapira 

1 2 2 

6) Manifestação de interesse. 

a) Manifestação de interesse 

em assumir até 50% 

(cinquenta por cento) das 

salas de aula previstas. 

1 1 1 

b) Manifestação de interesse 

em assumir 100% (cem por 

cento) das salas de aula 

previstas. 

1 2 2 

TOTAL DA PONTUAÇÃO  

 

20.1.1. A pontuação final atribuída será o total dos pontos, que constitui na soma do resultado da 

multiplicação do ponto pelo peso de cada requisito. 
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20.1.2. Será considerada primeira colocada por objeto a OSC que obtiver a maior pontuação. 

 

20.1.3. Os casos de empate no Plano de Trabalho serão analisados de acordo com os seguintes 

critérios eliminatórios, na seguinte ordem: 

a) maior tempo de constituição da Instituição; 

b) menor preço; 

c) permanecendo empate, sorteio. 

 

20.1.4. Poderá ser desconsiderada, ou passiva de adequação, a proposta que:  

a) Não atender aos requisitos do Edital;  

b) For omissa em ponto essencial, apresentar irregularidades relevantes ou defeitos capazes de 

dificultar o julgamento, mesmo após ser-lhe facultado oportunidade de esclarecimentos; 

c) Não aceitar adequações de valores quando estes forem superiores, segundo análise da 

Comissão de Seleção. 

 

20.1.5. Encerrada a etapa de classificação e ordenada as propostas, a Comissão de Seleção procederá 

a verificação dos documentos que comprovem o atendimento pela OSC selecionada dos requisitos 

previstos neste edital.  

 

20.1.6. Na hipótese da OSC selecionada não apresentar os documentos exigidos neste edital, será 

desqualificada. E, caso houver alguma OSC imediatamente classificada que não tenha sido 

contemplada, esta será convidada a aceitar a celebração da parceria nos mesmos termos ofertados pela 

outra.  

 

 

20.1.7. Caso a OSC convidada nos termos deste edital aceite celebrar a parceria, proceder-se-á a 

verificação dos documentos que comprovem o atendimento aos requisitos deste edital. 

 

20.1.8. Caso necessário, os procedimentos deste edital serão seguidos sucessivamente até que se 

conclua a seleção prevista neste chamamento. 

 

20.1.9. A interessada deverá atentar-se aos itens 1.a. e 5.a. para a apresentação de documentos 

comprobatórios para os critérios de classificação, se houver interesse. 
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21. DA COMISSÃO DE SELEÇÃO  

 

O processo de seleção dar-se-á por COMISSÃO DE SELEÇÃO, nomeada pelo Chefe do Poder Executivo 

Municipal de Itapira. 

 

A Comissão de Seleção tem a tarefa de analisar e de pontuar os documentos solicitados em Edital 

específico, que dispõe sobre a habilitação de Instituição sem fins lucrativos, para celebração de Termo 

de Colaboração. 

 

22. DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

A Comissão de Monitoramento será responsável pela fiscalização da execução da parceria vigente 

através RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO OBJETO condizente com os 

serviços contratados. 

 

23. DOS CRITÉRIOS PARA A DEFINIÇÃO DO VALOR DO REPASSE  

 

A Secretaria Municipal de Educação, por meio de estudo, verificou as necessidades mínimas para 

funcionamento de uma Instituição de Ensino para compor o valor per capita.  

 

O cálculo do per capita considerou fatores que influenciam no custo, tais como: Despesas com a 

contratação de pessoal, os encargos trabalhistas, aquisição de material de consumo, despesas mensais 

em geral, buscando o equilíbrio operacional e a qualidade das atividades desenvolvidas. 

 

23.1. DO VALOR GLOBAL 

 

O valor global para o atendimento do alunado registrado neste documento é de R$ 785.134,80 

(seiscentos e vinte e um mil, novecentos e dezessete reais e quarenta centavos) para 12 

meses, sendo R$ 711.239,76 (setecentos e onze mil, duzentos e trinta e nove reais e setenta e seis 

centavos) para o atendimento das salas da pré-escola e R$ 73.895,04 (setenta e três mil, oitocentos e 

noventa e cinco reais e quatro centavos), o atendimento das salas do Período Integral do Ensino 

Fundamental. 
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23.2. DO VALOR POR SALA DE AULA  

 

23.2.1 O valor mensal por sala de aula foi definido pela Secretaria Municipal de Educação e será de R$ 

769,74 (setecentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos) para o atendimento 

das salas da pré-escola. 

 

23.2.2 O valor mensal por sala de aula foi definido pela Secretaria Municipal de Educação e será de R$ 

384,87 (trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) para o atendimento das 

salas do Período Integral do Ensino Fundamental. 

 

24. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA A CELEBRAÇÃO DA PARCERIA  

 

Para a formalização da parceria, a interessada deverá comprovar sua capacidade técnica e idoneidade 

junto a órgãos públicos, mediante apresentação dos seguintes documentos validados: 

 

 Estatuto Social com as alterações exigidas no art. 33 da lei 13.019/2014; 

 Ata de eleição da diretoria em exercício; 

 Extrato atual da Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas; 

 CPF e cédula de identidade do dirigente responsável por assinar o instrumento jurídico; 

 Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 

expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um deles; 

 Comprovante de endereço atual da sede ou domicílio da entidade;  

 Certificado de Registro de Entidades de Fins Filantrópicos ou registro no Conselho Nacional de 

Assistência Social, quando for o caso; 

 Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Federal; 

 Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Estadual; 

 Certidão de regularidade junto à Secretaria da Receita Municipal; 

 Certidão de regularidade conjunta expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional; 

 Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

 Comprovante de abertura de conta bancária específica para cada parceria; 

 Certidão de regularidade do Tribunal Superior do Trabalho; 

 Declaração que não possui parentesco; 

 Declaração se remunera ou não servidor público; 
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25. DO PRAZO DA PARCERIA  

 

O Termo de Colaboração firmado entre a interessada e a Municipalidade terá validade pelo prazo de 12 

(doze) meses, a contar da data de assinatura da parceria, podendo ser prorrogado pelo limite permitido 

pela legislação vigente. 

 

26. DA FORMA DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS  

 

A Prefeitura Municipal de Itapira, por meio da Secretaria de Fazenda fará o repasse mensal a entidade, 

mediante à aprovação da prestação de contas mensal aprovada pela Secretaria de Educação com a 

solicitação de pagamento. 

 

27. DA ABRANGÊNCIA GERAL DE COMPETÊNCIA  

 

27.1. DA COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO 

 

 Repassar, mensalmente à CONTRATADA, o valor contratual previsto. 

 Este repasse deverá se efetivar até o quinto dia útil do mês subsequente às ações 

desenvolvidas pela mesma; 

 Para cálculo deste valor será considerado o número de sala de aula assumido, segundo valores 

especificados no Plano de Trabalho; 

 Analisar e aprovar a prestação de contas da CONTRATADA; 

 Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o plano de trabalho apresentado pela 

CONTRATADA. 

 Acompanhar, supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente as ações pedagógicas 

desenvolvidas pela instituição; 

 Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação 

dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumento; 

 Realizar supervisão e orientação aos profissionais da CONTRATADA; 

 

27.2. DA COMPETÊNCIA DA CONTRATADA 

 

 Atender alunos assumidos, conforme especificado no Plano de Trabalho; 

 Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do MUNICÍPIO; 

 Facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão e o acompanhamento das ações 

relativas ao cumprimento do presente Termo de Colaboração e do Plano de Trabalho dele integrante, 
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assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações nas áreas 

contábil, administrativa, pedagógica;  

  Acompanhar o calendário de atividades da Secretaria Municipal de Educação, doravante 

denominada SME, bem como o período de férias e recessos; 

 Comunicar, de imediato, à SME paralisações das atividades, alteração do número de 

profissionais, bem como quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir no 

atendimento educacional; 

 Comunicar previamente à SME mudança de endereço; 

 Elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

as normas do Sistema Municipal de Ensino, doravante denominado SME; 

 Garantir a inclusão e o atendimento de qualidade da criança com deficiência, sob pena de 

oficiar os órgãos competentes; 

 Recrutar e selecionar profissionais com grau de instrução compatível com a função a ser 

desempenhada, necessários ao desenvolvimento das ações previstas.  

 Apresentar, mensalmente o controle de frequência das crianças atendidas a SME; 

 Aplicar os recursos financeiros repassados, exclusivamente no cumprimento do objeto 

assumido, devendo sua movimentação ser processada em estabelecimento bancário oficial, em conta 

corrente específica, destinada unicamente para este fim; 

 Apresentar mensalmente a SME, a relação de todos os pagamentos efetuados com os recursos 

do presente termo de colaboração, bem como a documentação comprobatória, conforme consta no 

Manual de Prestação de Contas. 

 Manter todas as condições e critérios avaliados quando da habilitação vigentes e válidos 

durante todo o período do Termo de Colaboração. 

 Apresentar Relatório de Atividades quadrimestral com a descrição detalhada e fotos das ações 

dos serviços contratados.  

 

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado a CONTRATADA cobrar recursos, de qualquer natureza, das pessoas 

ou famílias pelos serviços prestados no atendimento na Educação Infantil. 

 

28. DA EXECUÇÃO E DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

 

A execução dos recursos recebidos, bem como a devida prestação de contas seguirá as instruções 

contidas no MANUAL DE ORIENTAÇÕES PARA EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS 

REPASSADOS ÀS ENTIDADES FILANTRÓPICAS. 
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O manual citado no parágrafo anterior ainda traz com clareza em seu conteúdo, as despesas lícitas 

(permitidas) e ilícitas (não permitidas). 

 

29. DO GERENCIAMENTO DA PARCERIA 

 

Compete a SME, coordenar e fiscalizar as obrigações decorrentes desta parceria. 

 

30. DA PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTARIA 

 

A despesa decorrente do repasse de recursos financeiros deste Termo de Colaboração correrá à conta 

da dotação orçamentária sob número: 02.06.01.12.365.039.2012.3.3.50.39. 

 

31. DA RESCISÃO E DA DENÚNCIA 

 

O instrumento da parceria poderá ser rescindido pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou 

condições nele estabelecidas, pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que 

o torne formal ou materialmente inexequível, ou ainda mediante prévio aviso, com antecedência 

mínima de 30 (trinta) dias. 

 

Parágrafo primeiro - Quando da denúncia, rescisão ou extinção do Termo de Colaboração, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos ao Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob 

pena da imediata instauração de tomada de conta especial do responsável, providenciada pelo órgão 

competente do Município. 

 

Parágrafo segundo - O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a CONTRATADA 

que aplicar a subvenção em fins diversos ou praticar qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico e à 

Procuradoria Geral do Município para a cobrança judicial, visando o ressarcimento aos cofres públicos 

dos recursos gastos irregulares. 

 

32. DA PUBLICAÇÃO 

 

A publicação do extrato do presente Termo de Colaboração no DOM correrá por conta e ônus do 

MUNICÍPIO. 
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33. DO FORO 

 

Fica eleito o foro da comarca de Itapira para dirimir quaisquer dúvidas oriundas da execução deste 

Termo de Colaboração. 

 

34. DA FISCALIZAÇÃO DA PARCERIA  

 

A fiscalização da parceria será realizada pelos órgãos competentes da Secretaria Municipal de Educação, 

desde que não interfira nas competências da Comissão de Monitoramento e Avaliação do Município. 
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ANEXO II - PLANO DE TRABALHO 2022 

ROTEIRO 

 

 

1. DADOS DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Nome da Entidade: CNPJ:  

Endereço:  

Cidade:  UF: SP CEP:  DDD/telefone: E-mail:  

Nome do Responsável (Presidente):  CPF:  

Órgão expedidor/UF:  Cargo:  

Endereço:  CEP:  

 

2. DESCRIÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

Título: (Nome Fantasia) Período de execução  

Início:  Término:  

Tipo de Serviço:  

Identificação do objeto:  

Público Alvo: 

Local de Execução:  

Rua:                                                                             

Bairro:   

Telefone:  

Coordenador (a):  

Técnico Responsável técnico do projeto:  

Endereço do responsável técnico: DDD/Telefone:  Endereço 

eletrônico:  

 

3.  JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO 

“Efetuar uma introdução sobre o tema, desenvolver um diagnóstico e qual a proposta da Instituição 

para resolutividade da questão” 

 

3.1. Introdução 

 

“Dá o contexto geral sobre onde o plano está inserido” 

 

3.2. Diagnóstico 

 

“tem o objetivo de reunir dados e informações suficientes à analise da qual resulta o estabelecimento 

de plano de ação” 

3.3. Objetivo Geral 

“Traça o panorama amplo do projeto e é descrito de forma sintética, de uma vez, sem tópicos” 
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3.4. Objetivo Específico 

“Os objetivos específicos detalham a intenção do objetivo geral, é analítico, e pode ser descrito em 

tópicos. Veja que no objetivo geral foi usado o verbo cuidar. Nos objetivos específicos vamos dar uma 

releitura para esse verbo” 

 

4. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (META, ETAPA OU FASE) 

 

“Descreva o cronograma de execução das metas” 

Atividades 
Meses 

Responsável 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

5. METODOLOGIA 

 

“Informe os métodos de intervenção que serão empregados, a maneira que as coisas vão acontecer. 

Exemplo: oficinas, encontros, reuniões, palestras, aulas, etc. Após identificar cada atividade, faça o 

detalhamento de cada uma delas e propõe e o que se espera de resultado.” 

 

6. RECURSOS FÍSICOS 

“Faça a relação completa da equipe dimensionada no plano de trabalho. Se não tiver os nomes, ao 

menos informe o perfil de cargos necessários, e a remuneração equivalente de cada um.” 

 

N° de ordem Quantidade Especificação 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

7. RECURSOS MATERIAIS 

“Informe o que a entidade tem de patrimônio para ser colocado à disposição do objeto.” 
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N° de ordem Quantidade Especificação 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

8. RECURSOS HUMANOS 

 

“Faça a relação completa da equipe dimensionada no plano de trabalho. Se não tiver os nomes, ao 

menos informe o perfil de cargos necessários, e a remuneração equivalente de cada um.” 

 

Nº Função Carga Horária 
Salário 

Valor Bruto 
Fonte Pagadora 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

9. MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE PARA O OBJETO 

“Informe a quantidade de salas de aula que a interessada pretender assumir” 

 

10. PLANO DE APLICAÇÃO (R$) 

“Faça o detalhamento da aplicação do recurso” 
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DESCRIÇÃO VERBA MUNICIPAL 
VERBA 

ESTADUAL 

VERBA 

FEDERAL 

Despesas com Pessoal 0,00 0,00 0,00 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

    

Material de Consumo 0,00 0,00 0,00 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

Serviços de Terceiros 

Pessoa Jurídica 
0,00 0,00 0,00 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

11. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (R$) 

“Refere-se ao desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais, de acordo 

com a previsão de execução das metas do projeto” 

 

META Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 

Valor Mensal       

META Mês 07 Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12 

Valor Mensal       

 

12. DESCRIÇÃO DETALHADA DAS METAS/ INDICADORES 
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“Descreva a meta e a sua duração”. Em seguida descreva as etapas, fases ou atividades que 

compreende a meta. Pode haver vários detalhamentos na mesma meta” 

 

Atividades 
Meses 

Responsável 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

                            

 

13. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

“Como será efetuado e os instrumentais a serem utilizados para este processo” 

 

14. REPRESENTANTE DA ENTIDADE 

 

 

 

Local e data 

 

 

 

Assinatura do Presidente 

 

 

Assinatura do Coordenador 

 

 

 

Assinatura do técnico 
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ANEXO III 

MODELO DE DOCUMENTOS 

 

DOCUMENTO 01: MODELO DE OFÍCIO 

 

Ofício Nº ____/20XX                                                            Itapira, ___ de _________de 2022. 

 

Em atenção ao Chamamento Público nº 001/2022, ___________________, Entidade Sem Fins 

Lucrativos, por seu presidente/diretor/provedor____________________________ RG _____________, 

CPF ______________, vem à presença de Vossa Senhoria manifestar seu interesse na execução do 

Serviço Sócio Assistencial Educativo proposto por esta Secretaria de Educação. 

Aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de estima e consideração. 

Respeitosamente. 

(Dirigente da entidade) 

Nome Completo 

 

 

Ilma. Senhora  

________________________________ Secretária Municipal de Educação  
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DOCUMENTO 02: CERTIDÃO CONTENDO O NOME DOS DIRIGENTES E CONSELHEIROS DA 

ENTIDADE E PERÍODO DE ATUAÇÃO 

 

C E R TI D Ã O 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

____________________________, CPF ______________________, Certifico que os dirigentes e 

conselheiros da referida entidade, cujo período de atuação é de ___/___/____ a ____/___/____, são: 

Presidente: ____________________, CPF __________. 

Vice Presidente: ________________, CPF __________. 

Outros: _______________________, CPF __________. 

Itapira, _____ de _____________ de 2022. 

 

Assinatura e carimbo com identificação 
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DOCUMENTO 03: CERTIDÃO CONTENDO O NOME DO GESTOR RESPONSÁVEL PELO CONTROLE 

ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E DE EXECUÇÃO DA PARCERIA. 

 

C E R T I D Ã O 

 

__________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

______________________________, CPF ____________________, nomeio o(a) Sr.(a) 

___________________________, portador (a) do CPF ________________________, como da parceria 

celebrado com a Prefeitura Municipal. 

Declaro ter conhecimento e estar ciente das responsabilidades previstas na Lei Federal nº 13.019/2014, 

alterada pela Lei Federal nº 13.204/15. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

Assinatura e carimbo com identificação 
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DOCUMENTO 04: DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE ADMINISTRATIVA, TÉCNICA E GERENCIAL PARA A 

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor, CPF _____________________, 

declaro para os devidos fins e sob penas da lei, que o (a) ________(entidade) 

_________________________, dispõe de estrutura física e de pessoal, com capacidade administrativa, 

técnica e gerencial para a execução do Plano de Trabalho proposto, assumindo inteira responsabilidade 

pelo cumprimento de todas as metas, acompanhamento e prestação de contas. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

Assinatura e carimbo com identificação 

 



 

 

Secretaria de Recursos Materiais – Rua João de Moraes, 508 – Bairro Centro – Itapira/SP-CEP13970-903- 

 Fone: (19) 3843.9111 

Página 48 de 61 

DOCUMENTO 05: DECLARAÇÃO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE ESPECÍFICA. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

______________________________, CPF _____________________, declaro para os devidos fins e sob 

penas da lei, que abriremos conta específica em Instituição Bancária, indicada pela Administração 

Municipal, da qual encaminharemos: 

Banco: ________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________ 

Município: ______________________________________________ 

Telefone: _______________________________________________ 

Agência nº: _____________________________________________ 

Conta nº: _______________________________________________ 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

 

Assinatura e carimbo com identificação 
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DOCUMENTO 06: DECLARAÇÃO DE QUE OS DIRIGENTES DA ENTIDADE NÃO SÃO AGENTES 

POLÍTICOS. 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

_______________________________, CPF ____________________, declaro para os devidos fins e sob 

penas da lei, que não integram a respectiva diretoria agentes políticos do governo concedente. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

 

 

Assinatura e carimbo com identificação 
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DOCUMENTO 07: DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

______________________________, CPF ____________________, declaro não haver dentre seus 

dirigentes, cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 

segundo grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direção e de assessoramento, de membros, da 

Administração Pública Municipal de Itapira. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

 

Assinatura e carimbo com identificação  
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DOCUMENTO 08: DECLARAÇÃO DE INICIO DE ATIVIDADES 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

______________________________, CPF ____________________, declaro para os devidos fins que a 

entidade ________________________ teve seu início das atividades em ____/____/_____ e que seu 

Estatuto atende os art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

 

Assinatura e carimbo com identificação 

 

OU 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

______________________________, CPF ____________________, declaro para os devidos fins que a 

entidade ________________________teve seu início das atividades em ____/____/_____ e em virtude 

da Lei Federal nº 13.019/14 estamos efetuando as adequações no Estatuto da Entidade a fim de 

atender os art. 33 e 34 da Lei Federal nº 13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, sendo que 

no prazo de 90 (noventa) dias encaminharemos o Estatuto reformulado com o devido registro. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

 

Assinatura e carimbo com identificação 
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DOCUMENTO 09: DECLARAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS CONFOME 

LEI 13.019/2014. 

 

 

D E C L A R A Ç Ã O 

 

 

_________________________________, presidente/diretor/provedor do (a) 

______________________________, CPF ____________________, declaro para os devidos fins que a 

entidade ________________________ se compromete em aplicar os recursos repassados de acordo 

com o art. 51 da Lei 13019/2014 bem como prestar contas na forma dos art.(s) 63 a 68 da mesma lei. 

Itapira, ____ de ____________________ de 2022. 

 

Assinatura e carimbo com identificação 
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ANEXO III 

MINUTA TERMO DE COLABORAÇÃO 

 

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: ______/2022. 

PARCERIA QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA E A ENTIDADE 

___________________________, PARA OS FINS QUE ESPECIFICA. 

Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE ITAPIRA, pessoa jurídica, inscrito no 

CNPJ/MF sob nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, estabelecida nesta cidade, Rua João de Moraes, 490, Centro, 

neste ato representada por sua Secretária Municipal de Educação Senhora 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, portador da cédula de identidade RG nº ____________ e do 

CPF nº _______________, doravante denominada CONCEDENTE e do outro ___________________, 

pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº ______________, estabelecida nesta cidade, na 

_______________________ nº _________, no Município de Itapira /SP, neste ato representado por 

seu (sua) Presidente, ________________________, portador do RG nº ______________, CPF nº 

___________________, doravante denominada PROPONENTE, resolvem celebrar o TERMO DE 

COLABORAÇÃO, com fundamento no Processo Administrativo nº ______/2022, no Decreto Municipal nº 

________________ de _____________, na Lei Federal nº 13.019 de 31 de Julho de 2014, alterada 

pela Lei Federal nº 13.204/15, sujeitando-se, no que couber, às normas contidas na Lei Federal nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1 - Constitui o objeto, a seleção de Organizações da Sociedade Civil, nos termos da Lei Federal nº 

13.019/14, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, visando o atendimento em MUSICALIZAÇÃO E 

EXPRESSÃO CORPORAL aos alunos das Pré-Escolas Municipais e do programa Escola em Tempo 

Integral do Ensino Fundamental do Município de Itapira/SP, conforme os objetivos gerais e específicos 

constantes do Termo de Referência (Anexo I), que é parte integrante deste edital. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA GESTÃO 

2.1 – O presente Termo de Colaboração terá como gestor da Proponente o Sr. 

_____________________, portador do CPF nº: ________________, que se responsabilizará, pela 

execução das atividades e cumprimento das metas pactuadas na parceria, nos termos da Lei nº 13.019 

de 31/07/2014. 

2.2 – A Concedente nomeia como gestor do presente Termo de Colaboração o (a) Sr.(a) 

________________________, _______________, portador (a) do RG nº ____________ e do CPF nº 

__________________, conforme Decreto Municipal nº _____, de _______ de 20XX. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DOS PARCEIROS 

3.1. DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

3.1.1. Repassar, mensalmente à PROPONENTE, o valor contratual previsto; 

3.1.2. Prorrogar a parceria de ofício, quando houver atraso na liberação dos recursos ou dos serviços, 

limitada prorrogação ao exato período do atraso; 

3.1.3. Este repasse deverá se efetivar até o quinto dia útil do mês subsequente às ações 

desenvolvidas pela mesma; 

3.1.4. Analisar e aprovar a prestação de contas da PROPONENTE; 

3.1.5. Fiscalizar a utilização dos recursos, observando o plano de trabalho apresentado pela 

PROPONENTE; 

3.1.6. Acompanhar, supervisionar e avaliar, periódica e sistematicamente as ações pedagógicas 

desenvolvidas pela instituição; 

3.1.7. Propor alterações no Plano de Trabalho quando houver necessidade para melhor adequação 

dos objetivos a serem alcançados referentes a este instrumento; 

3.1.8. Realizar supervisão e orientação aos profissionais da PROPONENTE;  

3.1.9. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos 

recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 

3.1.10. Emitir relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, antes e durante a vigência 

do objeto, e submeter à homologação pela Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que 

deverá conter no mínimo: 

a) A forma sumária das atividades e metas estabelecidas; 

b) As atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido 

em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e 

aprovados no plano de trabalho; 

c) Os valores efetivamente transferidos pela Administração Pública e valores comprovadamente 

utilizados; 

d) Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela organização da 

sociedade civil na prestação de contas; 
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e) Análise das auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização 

preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas 

auditorias. 

3.1.11. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas, com base no relatório 

técnico de monitoramento e avaliação de que trata o art. 59 da Lei 13.019 de 31 de julho de 2014; 

3.1.12. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de 

monitoramento e avaliação; 

3.1.13. Cumprir com os prazos previstos para Prestação de Contas; 

3.1.14. Exigir da entidade parceira a prestação de contas conforme determina a Lei 13.019 de 31 de 

julho de 2014, e demais exigências da Administração, caso houver, e do respectivo Tribunal de Contas; 

3.1.15. Realizar pesquisa de satisfação das parcerias sempre que necessário. 

3.2. DAS OBRIGAÇÕES DA PROPONENTE 

 

3.2.1. Atender alunos assumidos, conforme especificado no Plano de Trabalho; 

3.2.2. Observar diretrizes e normas emanadas dos órgãos competentes do MUNICÍPIO; 

3.2.3. Facilitar, aos órgãos competentes do MUNICÍPIO, a supervisão e o acompanhamento das ações 

relativas ao cumprimento do presente Termo de Colaboração e do Plano de Trabalho dele integrante, 

assegurando aos mesmos a possibilidade de, a qualquer momento, ter acesso a informações nas áreas 

contábil, administrativa e pedagógica; 

3.2.4. Acompanhar o calendário de atividades da Secretaria Municipal de Educação, doravante 

denominada SME, bem como o período de férias e recessos; 

3.2.5. Comunicar, de imediato, à SME paralisações das atividades, alteração do número de 

profissionais, bem como quaisquer outras informações e atividades que venham a interferir no 

atendimento educacional; 

3.2.6. Comunicar previamente à SME mudança de endereço; 

3.2.7. Elaborar e executar sua proposta pedagógica, respeitadas as Diretrizes Curriculares Nacionais e 

as normas do Sistema Municipal de Ensino; 

3.2.8. Garantir a inclusão e o atendimento de qualidade da criança com deficiência, sob pena de 

oficiar os órgãos competentes; 

3.2.9. Recrutar e selecionar profissionais com grau de instrução compatível com a função a ser 

desempenhada, necessários ao desenvolvimento das ações previstas.  

3.2.10. Apresentar, mensalmente o controle de frequência das crianças atendidas a SME; 
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3.2.11. Aplicar os recursos financeiros repassados, exclusivamente no cumprimento do objeto 

assumido, devendo sua movimentação ser processada em estabelecimento bancário oficial, em conta 

corrente específica, destinada unicamente para este fim; 

3.2.12. Efetuar os pagamentos somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, TED, Débito), 

pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedado usar cheques para saque ou quaisquer 

pagamentos; 

3.2.13. Manter e movimentar os recursos recebidos exclusivamente em conta bancária específica;  

3.2.14. Permitir livre acesso do gestor, do responsável pelo controle interno e dos membros da 

comissão de monitoramento e avaliação da CONCEDENTE, e de auditores e fiscais do Tribunal de 

Contas, aos documentos e às informações referentes a este instrumento, junto às instalações da 

PROPONENTE; 

3.2.15. Fazer a restituição do saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não utilizados, 

exceto se autorizado reprogramar; 

3.2.16. Apresentar mensalmente a SME, a relação de todos os pagamentos efetuados com os recursos 

do presente convênio bem como a documentação comprobatória, conforme consta no Manual de 

Prestação de Contas. 

3.2.17. Manter todas as condições e critérios avaliados quando da habilitação vigentes e válidos 

durante todo o período da parceria. 

3.2.18. Apresentar prestação de contas mensal, em até 30 (trinta) dias após o repasse. 

3.2.19. Apresentar Relatório de Atividades quadrimestral com a descrição detalhada e fotos das ações 

dos serviços contratados.  

3.2.20. Se responsabilizar exclusivamente pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos 

recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal; 

3.2.21. Se responsabilizar exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e ao adimplemento do termo de fomento, 

manter as certidões negativas em dia, não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária 

da Administração Pública pelos respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou 

restrição à sua execução; 

PARÁGRAFO ÚNICO – É vedado a PROPONENTE cobrar recursos, de qualquer natureza, das pessoas 

ou famílias pelos serviços prestados no atendimento na Educação Infantil. 

 

CLÁUSULA QUARTA – REGIME JURÍDICO DO PESSOAL 

4.1 – Não se estabelecerá nenhum vínculo de natureza jurídico/trabalhista, de quaisquer espécies, entre 

a CONCEDENTE e o pessoal que a PROPONENTE utilizar para a realização dos trabalhos ou atividades 

constantes deste Instrumento. 
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CLAÚSULA QUINTA – DO REPASSE E CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

5.1 – Para a execução das atividades previstas neste Termo de Colaboração, no presente exercício, a 

CONCEDENTE transferirá mensalmente à PROPONENTE, de acordo com o cronograma de execução, o 

valor de R$ __________________(________________) pelo atendimento a ______(___________) 

salas de aula, conforme descrito no Plano de Trabalho. 

5.2 - É de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil, o gerenciamento 

administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, 

de investimento e de pessoal; 

5.3 - É de responsabilidade exclusiva da Organização da Sociedade Civil, o pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto no termo 

de colaboração ou de fomento, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

administração pública a inadimplência da organização da sociedade civil em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução. 

5.2 – As partes reconhecem que caso haja necessidade de contingenciamento orçamentário e a 

ocorrência de cancelamento de restos a pagar, exigível ao cumprimento de metas segundo a Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a quantitativo deste objeto poderá ser reduzido até a etapa que apresente 

funcionalidade. 

5.3 – Os recursos necessários para fazer frente às despesas com a execução das obrigações derivadas 

deste Chamamento Público serão oneradas, com as seguintes dotações orçamentárias, conforme 

abaixo: 

Secretaria de Educação – Tesouro Fonte 01 – C.A. 110-000 

02.06.01.12.365.39.2012.3.3.50.39. 

 
CLÁUSULA SEXTA – DA MOVIMENTAÇÃO DOS RECURSOS 

6.1 – Os valores a repassar, sendo o cronograma de desembolso deverão ser depositados na conta 

específica da PROPONENTE, vinculada ao objeto, na Agencia nº ____, no Banco ______, na Conta 

Corrente nº _______, e aplicados no mercado financeiro ou em caderneta de poupança, até sua 

utilização. 

6.2 – Os recursos depositados na conta bancária específica deste instrumento, enquanto não 

empregados na sua finalidade, serão obrigatoriamente aplicados: 

a) em caderneta de poupança da instituição financeira pública federal, se a previsão de seu uso for 

igual ou superior a um mês; e 

b) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, ou operação de mercado aberto lastreada em título 

da dívida pública, quando sua aplicação estiver prevista para prazos menores. 

6.3 – Os pagamentos deverão ser efetuados somente por transferência direta ao fornecedor (DOC, 

TED, Débito), pessoa física ou jurídica, inclusive dos empregados, vedado usar cheques para saque ou 
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quaisquer pagamentos; exceto aqueles que comprovadamente demonstrem impossibilidade física de 

pagamento por meio eletrônico, excepcionalidade prevista no §2º do art. 53 da Lei nº 13.019/2014. 

6.4 – Os rendimentos financeiros dos valores aplicados conforme mencionado no item 6.2 poderão ser 

utilizados pela Proponente desde que não haja desvio de finalidade do objeto e dentro das condições 

previstas neste instrumento. 

6.5 – A Proponente deverá restituir o saldo residual dos recursos, inclusive com os rendimentos não 

utilizados, caso não efetue a boa execução dos recursos. 

6.6 – A inadimplência ou irregularidade na prestação de contas inabilitará a Proponente a participar de 

novos Termos de Colaboração, acordos ou ajustes com a Administração Municipal. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS 

7.1 - A PROPONENTE compromete-se a restituir o valor transferido, atualizado monetariamente desde a 

data do recebimento, acrescidos de juros legais, na forma da legislação aplicável, nos seguintes casos: 

a) inexecução do objeto; 

b) falta de apresentação de prestação de contas, no prazo exigido; 

c) utilização dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no presente instrumento, ainda 

que em caráter de emergência. 

Parágrafo Único: compromete-se, ainda a Proponente, a recolher à conta da CONCEDENTE o valor 

correspondente a rendimentos de aplicação no mercado financeiro, referente ao período compreendido 

entra a liberação do recurso e sua utilização, quando não comprovar o seu emprego na consecução do 

objeto, ainda que não tenha feito aplicação. 

CLÁUSULA OITAVA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

8.1 – A Entidade deverá apresentar contas de forma: 

a) Parcial: 

 Mensal, até 30 dias após o repasse e, 

 

c) Integral (Final): 
 

 Das receitas e despesas até 90 dias a partir do término de vigência do Termo de Colaboração 

segundo a Lei nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal nº 13.204/15, e de acordo com os 
critérios e indicações exigidos pela CONCEDENTE, com elementos que permitam ao Gestor da 

parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado conforme pactuado, 

com a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, destacados nos relatórios de execução do objeto e de 

execução financeira, bem como entregar balanço patrimonial, balancete analítico anual, 
demonstração de resultado do exercício e demonstração das origens e aplicação dos recursos 
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da Entidade parceira, segundo as normas contábeis vigentes, tendo a administração pública 

150 dias para apreciar a Prestação de Contas. 
 

 
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

9.1 - Este Termo de Colaboração terá vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da emissão da 

Ordem de Serviços pela Secretaria Municipal de Educação. 

9.2 - O prazo de vigência deste Termo de Colaboração poderá se prorrogado mediante solicitação da 

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL devidamente justificada e formulada, no mínimo, 30 (trinta) dias 

antes do seu término.  

9.3 - A prorrogação referida no item anterior, deverá ser formalizada por termo aditivo, a ser celebrado 

pelos partícipes antes do término da vigência do Termo de Colaboração/Termo de Fomento ou da 

última dilação de prazo, sendo expressamente vedada a celebração de termo aditivo com atribuição de 

vigência ou efeitos financeiros retroativos. 

9.4 - Caso haja atraso na liberação dos recursos financeiros, a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA promoverá a 

prorrogação do prazo de vigência do presente termo de colaboração/termo de fomento, por certidão 

de apostilamento, independentemente de anuência da organização da sociedade civil (Art. 43, §1º, 

I, do decreto Municipal nº 059/2017), limitada a prorrogação ao exato período do atraso 

verificado. 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PROIBIÇÕES 

10.1 - Fica ainda proibido à PROPONENTE: 

a) a redistribuição dos recursos recebidos a outras entidades, congêneres ou não; 

b) deixar de aplicar nas atividades-fim, os recursos recebidos por meio deste Termo de Colaboração; 

c) integrar dirigentes que também sejam agentes políticos da CONCEDENTE; 

d) realizar despesas e pagamentos fora da vigência deste Termo de Colaboração; 

e) utilizar recursos para finalidade diferente da prevista e despesas a título de taxa de administração; 

f) utilizar recursos em pagamento de despesas diversas, não compatíveis com o objeto deste Termo de 

Colaboração; 

g) executar pagamento antecipado a fornecedores de bens e serviços; 

h) transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias; 

i) retirar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento; 

j) deixar de aplicar ou não comprovar a contrapartida (bens e serviços economicamente mensuráveis) 

pactuada no Plano de Trabalho; 
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k) Realizar despesas com:  

 

 Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora 

dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da administração pública na liberação de recursos 

financeiros, bem como verbas indenizatórias;  

 Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da 

parceria, de caráter educativo, informativo ou de orientação social, das quais não constem 

nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal;  

 Pagamento de pessoal contratado pela organização da sociedade civil que não atendam às 

exigências do art. 46 da Lei 13019/2014;  

 Obras que caracterizem a ampliação de área construída ou a instalação de novas estruturas 

físicas; 

 

l) pagamento de despesa bancária; 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA RECISÃO E DA DENÚNCIA 

11.1 – O instrumento da parceria poderá ser rescindido a qualquer tempo e por iniciativa de qualquer 

dos partícipes, ou ainda, pelo descumprimento de qualquer das obrigações ou condições nele 

estabelecidas, pela superveniência de normas legais ou razões de interesse público que o torne formal 

ou materialmente inexequível, ou ainda mediante prévio aviso, com antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias. 

 

Parágrafo primeiro - Quando da denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, 

serão devolvidos ao Município, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da 

imediata instauração de tomada de conta especial do responsável, providenciada pelo órgão 

competente do Município. 

 

Parágrafo segundo - O MUNICÍPIO encaminhará ao Ministério Público denúncia contra a 

PROPONENTE que aplicar a subvenção em fins diversos ou praticar qualquer ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico e à Procuradoria Geral do Município para a cobrança judicial, visando o ressarcimento 

aos cofres públicos dos recursos gastos irregulares. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE 

TRABALHO 

12.1 Este Termo de Colaboração poderá ser alterado ou ter modificação no Plano de Trabalho, de 

comum acordo entre as partes, mediante proposta devidamente formalizada e justificada por meio de 

TERMO DE ADITAMENTO. 

Parágrafo Único: Admitir-se-á modificação do Plano de trabalho com prévia apreciação da 

CONCEDENTE e aprovação do Gestor deste Instrumento, ficando vedada a alteração total do objeto. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO 
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Será competente para dirimir as controvérsias decorrentes deste termo de colaboração, que não 

possam ser resolvidas pela via administrativa, o foro da Comarca de Itapira, com renúncia expressa a 

outros, por mais privilegiados que forem. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1 – Aplicam-se os dispositivos, no que couber, a Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei 

Federal nº 13.204/15, que não foram mencionados neste instrumento. 

14.2 – E, por estarem cientes e acordadas com as condições e cláusulas estabelecidas, as partes 

firmam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas 

abaixo que também subscrevem. 

Itapira, de XX de 2022. 

 

CONCEDENTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Secretária Municipal de Educação 

 

PROPONENTE 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 

Testemunhas 

1) ------------------------------------------------------ 

CPF --------------------------------------------------- 

2) ------------------------------------------------------ 

CPF --------------------------------------------------- 


