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CHAMADA PÚBLICA N.º 003/2018, PARA FORMALIZAR PARCERIA, ATRAVÉS DE “TERMO DE
COLABORAÇÃO”, COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE
ATIVIDADES EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VISANDO
O ATENDIMENTO E AMPLIAÇÃO DE VAGAS À CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS, E EM
UNIDADES ESPECÍFICAS, DE 4 (QUATRO) À 5 (CINCO) ANOS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL – CMEIS.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,
com observância das disposições da Lei Federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e na Lei Municipal nº 2.251
de 21/08/2009 que regulamenta no âmbito da Administração Pública do Município de Arujá o Programa
Municipal de Organizações Sociais, torna público o presente Edital de Chamada Pública visando à seleção de
organização da sociedade civil interessada em celebrar Termo de Colaboração que tenha por objeto garantir o
atendimento da demanda de crianças de (0) zero a (3) três anos nos CMEIs, conforme condições
estabelecidas neste edital e seus anexos.
1. PROPÓSITO DO EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO
1.1. A finalidade da presente Chamada Público é a seleção de propostas para a celebração de parceria com
Prefeitura Municipal de Arujá, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, por meio da formalização
de termo de colaboração, para a consecução de finalidade de interesse público e recíproco que envolve a
transferência de recursos financeiros à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições
estabelecidas neste Edital.
1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, pelo Decreto nº
8.726, de 27 de abril de 2016, Lei Municipal 2.251 de 21 de Agosto de 2009, que regulamenta no âmbito da
Administração Pública do Município de Arujá o Programa Municipal de Organizações Sociais e pelos demais
normativos aplicáveis, além das condições previstas neste Edital.
1.3. Poderão ser selecionadas mais de uma mais de 01 (uma) Organização da Sociedade Civil para atender a
demanda dos CMEIs, conforme item 2.5 e 2.6 do anexo I deste Edital, observada a ordem de classificação e a
disponibilidade orçamentária para a celebração dos termos de colaboração.
2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
2.1.
O termo de colaboração terá por objeto A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE
MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE APRESENTAREM O PLANO DE
TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO:
- ATENDER A CAPACIDADE TOTAL DE VAGAS EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL (CMEIS), NA MODALIDADE CRECHE CONFORME ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL,
PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE (0) ZERO A (3) TRÊS ANOS, E EM UNIDADES
ESPECÍFICAS, DE 4 (QUATRO) À 5 (CINCO) ANOS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – CMEIS (ANEXO I).
2.2.
A OSC deverá prestar os serviços constantes no item 2.1 e, ao menos:
a) Fornecer aos alunos 04 (quatro) refeições diárias, com acompanhamento de profissional de nutricionismo
da Secretaria de Educação do Município de Arujá, cuja alimentação será suprida na forma de repasse de
gêneros alimentícios, per capita.
b) Atender os alunos no mesmo horário e carga horária padronizada dos CMEIs da rede pública municipal,
sendo das 08h às 17h no período integral, das 08h às 12h no período parcial manhã e das 13h às 17h no
período parcial tarde.
c) Respeitar o número de profissionais, educadores habilitados e números de alunos por sala de aula,
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conforme decreto Municipal 6.861 de 13 de Novembro de 2017, e Lei Municipal nº 2.377 de 23 de Novembro
de 2010.
d) Apresentar Projeto Pedagógico adequado à faixa etária dos alunos atendidos, com base na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil,
Base Nacional Comum Curricular, Matriz Curricular de Educação Infantil da Rede de Ensino Municipal, Proposta
Curricular da Rede Municipal de Educação para atendimento de crianças de (0) zero à (3) três anos, e em
unidades específicas de (4) quatro à (5) cinco anos.
e) A entidade deverá se comprometer a executar o serviço de atendimento educacional das crianças
matriculadas e das que vierem a ser matriculadas, respeitando a capacidade física;
3. JUSTIFICATIVA
- Tendo em vista o grande aumento da população do município, e considerando o grande aumento da
população na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos.
- Considerando também o apontamento do Tribunal de Contas quanto à porcentagem alta em relação à folha
de pagamento, que culminou na proibição de novas contratações até o problema ser sanado.
- Esta Secretaria, após estudos, verificou a possibilidade da criação de Termos de Colaboração que visassem o
atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Ensino Infantil, mais especificamente os
CMEIs, tornando assim uma opção viável em termos financeiros para sanar as dificuldades atuais, atendendo
grande parte da demanda de vagas em creches com essas parcerias, bem como a falta de professores em
sala de aula, falta de profissionais de apoio nas unidades, entre outros.
- Portanto, com os Termos de Colaboração, haverá o remanejamento de profissionais para atendimento das
unidades escolares de ensino fundamental e infantil que não estejam contempladas neste chamamento, uma
vez que não haverá prejuízo em seus vencimentos, e todos os profissionais do quadro do magistério terão sua
situação salarial equiparada no ano de 2019. Estabilizando assim a folha de pagamento da Prefeitura Municipal
de Arujá, e garantindo o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que não terão mais prejuízos
em seus dias letivos.
4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO
4.1. Poderão participar deste Edital as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas
definidas pelo art. 2º, inciso I, alíneas “a”, “b” ou “c”, da Lei nº 13.019, de 2014;
4.2. Para participar deste Edital, a OSC deverá cumprir as seguintes exigências:
A) declarar, conforme modelo constante no Anexo II – Declaração de Ciência e Concordância, que está
ciente e concorda com as disposições previstas no Edital e seus anexos, bem como que se responsabilizam
pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção.
B) Estar qualificada como Organização Social na área de Educação, no município de Arujá,
B.1) As Organizações Sociais que desejarem se qualificar no município, nos termos da Lei Municipal nº
2.251 de 21 de agosto de 2009, deverão manifestar, por escrito, seu interesse perante o Prefeito Municipal
de Arujá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis a contar da data da segunda publicação deste edital
(PERÍODO DE 26/12/18 A 03/01/19).
B.1.1) A manifestação de interesse deverá ser entregue no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de
Arujá, com endereço na Rua José Basílio de Alvarenga, nº 90, Centro, Arujá, com identificação do número da
Chamada Pública.
B.1.2) Em conjunto com a manifestação de interesse deverá a entidade privada sem fins lucrativos apresentar
requerimento dirigido ao Prefeito do Município de Arujá para a qualificação da mesma como Organização
Social na área de Educação, demonstrando através de documentação que preenche os requisitos contidos na
Lei Municipal nº 2.251 de 21 de agosto de 2009 em seu artigo 5° e incisos e parágrafo único do artigo 6°, a
qual está à disposição de todos os interessados no Departamento de Administração da Prefeitura de Arujá e
no site oficial do Município www.aruja.sp.gov.br. Deverá ser apresentado com o requerimento de qualificação
o estatuto da entidade com todas as atualizações e as demonstrações de que exerce atividade na área de
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EDUCAÇÃO há mais de 5 (cinco) anos através de atestados, certidões, contratos ou qualquer outro documento
emitido por entidade de direito público ou privado.
B.1.3) Os pedidos de qualificação como Organização Social de Educação das entidades que manifestaram o
interesse em celebrar o “Termo de Colaboração”, deverão ser decididos de forma fundamentada no prazo
máximo de 2 (dois) dias úteis.
4.3. Não é permitida a atuação em rede.
5. DOS IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO
5.1. Ficará impedida de celebrar a parceria a organização da sociedade civil que:
I - não esteja regularmente constituída ou autorizada a funcionar no âmbito Municipal;
II - esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
III - tenha como dirigente membro de Poder ou Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade da
administração pública da esfera municipal, na qual será celebrado o termo de colaboração, estendendo-se a
vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até segundo grau;
IV - tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 (cinco) anos, exceto se:
a) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitado os débitos imputados;
b) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
c) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
V - tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
a) Impedidas e suspensas de licitar e/ou contratar nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº
8.666/93 e suas alterações, e da Súmula nº 51 do Tribunal de Contas do Estado de SP;
b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
VI - tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
VII - tenha entre seus dirigentes pessoa:
a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
c) considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos
I, II e III do art. 12 da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.
6. DATAS, PRAZOS, CONDIÇÕES, LOCAL E FORMA PARA APRESENTAR AS PROPOSTAS E
COMISSÃO DE SELEÇÃO
6.1. As organizações interessadas deverão entregar no Departamento de Compras da Prefeitura de Arujá/SP,
localizado na Rua José Basílio Alvarenga, 90, Centro, Arujá, CEP 07400-505 até as 8:45h do dia 28 de
Janeiro de 2019 (mínimo 30 dias), o ENVELOPE Nº 01 (DOCUMENTAÇÃO) e ENVELOPE Nº 02 (PROPOSTA);
6.2. O proponente deverá apresentar a DOCUMENTAÇÃO no envelope nº 01 e a PROPOSTA NO ENVELOPE Nº
02 com a identificação abaixo, da seguinte forma:
6.2.1. ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO - Obrigatório constar por fora do envelope a etiqueta abaixo e
dentro a documentação que deverão estar montadas separadamente com duas perfurações (modelo
“arquivo”), devendo todas as folhas estar presas com grampos, colchetes ou similares:
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ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO
Nome da Proponente: .................................................................
Endereço Completo: ......................................................................
E-mail: ....................................... Telefone: ........................................
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18 - PROCESSO Nº 281.417/18
6.2.1.1. Do conteúdo do ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO:
As entidades participantes para atendimento do Art. 11 da Lei nº 2.251/2009 deverão apresentar os itens
conforme especificado abaixo, e:
I - Comprovação da Visita Técnica
a) A vistoria técnica será obrigatória e deverá ser agendada diretamente na Secretaria Municipal de
Educação, através do telefone (11) 4654-1288 falar com Vanessa, durante todo o período de disponibilidade
do edital (de 26/12/18 à 25/01/19), na data agendada os licitantes deverão comparecer ao Paço Municipal,
munidos de Credenciamento. Para todos os efeitos, considerar-se-á que a proponente, após a vistoria, tem
pleno conhecimento da natureza e do escopo dos serviços, das condições que possam afetar sua execução e
dos materiais necessários e dos acessos aos locais onde serão realizados os serviços.
II - Comprovação da qualificação como organização social no município de Arujá.
III - Para o Inciso V do Art. 11 da Lei nº 2.251/2009 - Comprovação da REGULARIDADE
JURÍDICO-FISCAL da entidade, mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a. Estatuto Social em vigor devidamente registrado, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
b. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ);
c. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto do certame;
d. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das seguintes certidões:
e. Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de Negativa, relativos a
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
f. Certidão de Regularidade de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, expedida pela
Secretaria da Fazenda ou Certidão Negativa de Débitos Tributários emitida pela Procuradoria Geral do Estado
ou declaração de isenção ou de não incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da
lei;
g. Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Mobiliários, expedida pela Secretaria
Municipal de Finanças;
h. Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), por meio da
apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS.
i. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas com efeitos de
negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1o de maio de 1943;
IV. Para o § 1º do Art. 11 da Lei nº 2.251/2009 – A comprovação da BOA SITUAÇÃO FINANCEIRA
da entidade far-se-á por meio da apresentação dos seguintes documentos:
a. Apresentação do balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando
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encerrados há mais de três meses da data de apresentação da proposta, observadas as seguintes previsões:
a.1. A empresa interessada não obrigada a publicar o balanço, porém obrigada à sua elaboração, deverá
apresentar:
a.1.1. Cópia legível das páginas do LIVRO DIÁRIO, no qual tenham sido transcritos o Balanço e a
Demonstração de Resultados do exercício;
a.1.2. Documentação assinada pelos sócios e pelo contador responsável, com os respectivos termos de
abertura e de encerramento do livro;
a.1.3. A empresa interessada obrigada a publicar o balanço deverá apresentar a respectiva prova de
publicação;
b. As entidades, ainda que sejam enquadradas no SIMPLES, deverão apresentar Balanço Patrimonial assinado
por bacharel ou técnico em Ciências Contábeis, legalmente habilitado, constando nome completo e registro
profissional, referente ao último exercício social exigível.
c. As sociedades constituídas há menos de 12 (doze) meses, no exercício social em curso, deverão apresentar
o Balanço de Abertura.
d. As empresas optantes pelo lucro real ou presumido deverão apresentar do SPED FISCAL.
e. A verificação da boa situação financeira do licitante será feita mediante a apuração de dois indicadores
contábeis:
e.1. Quociente de Liquidez Geral (QLG), assim composto:
QLG = AC + RLP, onde:
AC é o ativo circulante;
PC + ELP
RLP é o realizável em longo prazo;
PC é o passivo circulante;
ELP é o exigível em longo prazo.
e.2. Quociente de Liquidez Corrente (QLC), assim composto:
QLC = AC, onde:
AC é o ativo circulante;
PC
PC é o passivo circulante;
e.3. Os resultados das operações deverão ser igual ou superior a 1,00 para os subitens “e.1” (QLG) e
“e.2” (QLC);
e.4. Estes índices deverão estar demonstrados em folha a parte, devidamente preenchidos os valores
e sua apuração, com assinatura de profissional competente.
e.4.1. Estes índices estão indicados na IN n° 07 de 16.11.95 do Ministério de Estado da Adm. Federal
e Reforma do Estado, para a comprovação de boa situação financeira das empresas.
V. Para o Inciso VI do Art. 11 da Lei nº 2.251/2009 – COMPROVAÇÃO DE EXPERIÊNCIA TÉCNICA
para desempenho da atividade objeto do “Termo de Colaboração”, mediante apresentação de:
a. Atestado fornecido por instituição de direito público ou privada que comprove experiência prévia na
realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante ao objeto da parceria e
indiquem quantidades suficientes para que juntos, representem no mínimo 50% (cinquenta por cento) da
quantidade do objeto licitado – Súmula 24 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (quantidade de
vagas estimadas para 2019).
VI. DECLARAÇÕES
a. Apresentar todas as declarações cujos modelos constam do Anexo VI.
6.2.2. ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA - Obrigatório constar por fora do envelope a etiqueta abaixo e dentro
constar a PROPOSTA, deverão estar montadas separadamente com duas perfurações (modelo “arquivo”),
devendo todas as folhas estar presas com grampos, colchetes ou similares:
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ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA
Nome da Proponente: .................................................................
Endereço Completo: ......................................................................
E-mail: ....................................... Telefone: ........................................
CHAMADA PÚBLICA Nº 003/18 - PROCESSO Nº 281.417/18
6.2.2.1. 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 - O Plano de Trabalho deverá ser apresentado
de forma a conter o disposto no denominado “Termo de Referência” - ANEXO I.
c. Projeto Político Pedagógico, conforme modelo constante do ANEXO III - O Projeto Político Pedagógico
deverá ser apresentado de forma a conter o disposto no denominado “Termo de Referência” – ANEXO I.
6.2.3. 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.
6.2.4. Os documentos devem ser assinados pelo representante legal da instituição.
6.2.5. Nos casos de assinatura por procurador deverá ser juntado o respectivo instrumento de procuração com
firma reconhecida com poderes para tal fim.
6.2.6. A proposta encaminhada implica na prévia e integral concordância com todas as condições
estabelecidas neste edital.
6.3. O julgamento dos documentos (Envelope 01) será realizado pela Copel – Comissão Permanente de
Licitações, designada através da portaria nº 39.360/18 e as propostas (Envelope 02) serão julgadas pela
Comissão de Seleção, especialmente criada através da portaria nº 41.963/18.
6.3.1. As Comissões poderão realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das
informações e documentos apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões.
Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência.
7. SELEÇÃO, CRITÉRIOS E JULGAMENTO
7.1. Recebidos os envelopes, até a data e horário estabelecido no item 6.1, onde às 09:00 horas da mesma
data e local será realizada a SESSÃO PÚBLICA em que serão abertos os envelopes 01 - DOCUMENTOS.
7.1.1. Se necessário, serão realizadas 02 (duas) sessões públicas, sendo uma para entrega de documentos e
abertura do Envelope 1 – Documentos de Habilitação e outra para abertura do Envelope 2 - Plano de Trabalho
e Planilha Financeira.
7.1.2. Será admitido à sessão pública somente 01 (um) representante credenciado por Organização Social.
7.1.2.1. O Representante credenciado da Organização Social deverá se apresentar perante a Comissão
julgadora no mesmo dia, local e horário designado para o início da sessão pública de abertura de envelopes,
com a carta de credenciamento, carteira de identidade e/ou documento equivalente, além da comprovação de
sua representação através de:
a) Instrumento de mandato que comprove poderes para praticar atos referentes a Chamada
(questionamentos, interposição de recurso, desistência, análise de documentos)
b) Se tratando de instrumento particular de mandato, deverá conter firma reconhecida,
c) Não serão aceitas procurações com amplos poderes,
d) Contrato social, estatuto social ou documento equivalente, nos casos de representantes legal da
Organização Social.
7.2. Na presente sessão, os documentos serão apresentados a todos os presentes e a Comissão poderá
analisar o cumprimento das exigências referentes à documentação constante do Envelope nº 01 e deliberará
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sobre a habilitação das organizações interessadas, passando a verificar o cumprimento das exigências
referentes à documentação constante no Envelope nº 02, sendo-lhe facultada a suspensão da sessão para
eventual diligência e/ou deliberação que julgar necessária.
7.3. Recebidos os envelopes na forma exigida, e declaradas habilitadas as organizações, os envelopes 02 –
PROPOSTAS serão abertos na mesma sessão ou outra marcada para tal fim, a Comissão Técnica analisará as
propostas apresentadas pelas entidades habilitadas e elaborará parecer, considerando os seguintes critérios
de pontuação:
7.3.1. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:
7.3.1.1. A pontuação de cada critério varia de 0 a 3.
a) 0 (zero): Não atende
b) 1 (um): Atende parcialmente
c) 2 (dois): Atende satisfatoriamente
d) 3 (três): Atende plenamente
I – O PLANO DE TRABALHO: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 09 PONTOS
Critério
Coerência entre as metas e atividades
Previsão de receitas e despesas coerentes ao objeto do Chamamento
A entidade possui outras fontes de recurso e/ou apoio institucional

Pontuação
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0

II – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 09 PONTOS
Critério
Justificativa - contendo todos os itens elencados no ANEXO III
Proposta de Ação – suas proposituras conforme especificado
Avaliação Institucional e Revisão do Projeto

Pontuação
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0

III – PROPOSTAS EXTRACURRICULARES: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 PONTOS
Cada proposta de atividade extracurricular aceita terá a pontuação de 2 PONTOS.
Observação: Todos os projetos implantados deverão ser viáveis para aplicação em todas as unidades
escolares do lote.
IV – SE A INSTITUIÇÃO APRESENTAR NÚCLEO INTERDISCIPLINAR (PSICÓLOGO,
FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO E DENTISTA): PONTUAÇÃO MÁXIMA: 4 PONTOS
Se a instituição apresentar projeto envolvendo núcleo interdisciplinar, receberá 1 PONTO por tipo de serviço
prestado pertinente às áreas acima mencionadas para todas as unidades escolares do lote.
V - SE A INSTITUIÇÃO INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS EM TODAS AS
SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS (INTERNAS E EXTERNAS) DA UNIDADE ESCOLAR.
A instituição que instalar sistema de monitoramento por câmeras em todas as salas de aulas e dependências
(internas e externas) de todas as unidades escolares do lote receberá 5 PONTOS.
VI - PREÇO – VALOR DA PROPOSTA
Critério
Menor preço proposto
1% a 5% maior que o menor preço proposto

Pontuação
30 pontos
25 pontos
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Pontuação
20 pontos
15 pontos
10 pontos

7.3.2. A falsidade de informações nas propostas, sobretudo com relação ao critério de julgamento, deverá
acarretar a eliminação da proposta, podendo ensejar, ainda, a aplicação de sanção administrativa contra a
instituição proponente e comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do
cometimento de eventual crime.
7.3.3. Serão eliminadas aquelas propostas:
a) cuja pontuação Técnica (Plano de Trabalho e Projeto Pedagógico) for inferior a 8,0 (oito) pontos;
c) que estejam em desacordo com o Edital; ou
d) com valor incompatível, conforme máximo apresentado no termo de referência.
7.3.4. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a pontuação
total obtida, em relação aos critérios de julgamento.
7.3.5. Na hipótese de ocorrer empate na somatória dos pontos apurados na fase de Seleção a Comissão de
Seleção da Secretaria da Educação utilizará os seguintes critérios para ordenar a classificação final:
a) Maior tempo de atuação na atividade referente ao objeto deste Chamamento Público de acordo com o
estatuto Social;
b) Sorteio em sessão pública previamente designada.
7.3.7. Todos os resultados da presenta chamada pública (Habilitação/Inabilitação, classificação/
desclassificação), serão publicados no Diário Oficial do Estado e no site da Prefeitura.
8. RECURSO
8.1. Do resultado de habilitação ou classificação caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da
respectiva data e/ou publicação;
8.2. Os recursos referentes ao resultado serão analisados e decididos pelas Comissão competente no primeiro
dia útil após o vencimento do prazo de 05 (cinco) dias para recebimento das contrarrazões dos recursos.
8.3. Existindo recurso, estes serão julgados pela Comissão Julgadora no prazo da lei, e o resultado
publicado na imprensa oficial (DOE).
8.4. Os recursos e respectivas contrarrazões deverão ser dirigidos à Comissão Julgadora e protocolados junto
ao protocolo central, localizada no endereço indicado nesta portaria, no horário das 8 às 16 horas.
8.5. Não serão conhecidos recursos enviados por e-mail, fac-símile ou qualquer outro meio de comunicação, bem
como que não estiver assinado pelo proponente ou, em caso de procurador, deverá estar acompanhado da
respectiva procuração;
8.6. O acolhimento de recurso implicará invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
9. HOMOLOGAÇÃO
9.1. Após o julgamento dos recursos ou o transcurso do prazo sem interposição de recurso, os autos serão
remetidos à autoridade competente para homologação.
9.2. A homologação não gera direito para a OSC à celebração da parceria (art. 27, §6º, da Lei nº 13.019, de
2014).
9.3. Após o recebimento e julgamento das propostas, havendo uma única entidade com proposta classificada
(não eliminada), e desde que atendidas as exigências deste Edital, a administração pública poderá dar
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prosseguimento ao processo de seleção e convocá-la para iniciar o processo de celebração.
10. DA CELEBRAÇÃO DO TERMO
10.1. Para de celebração do Termo de Colaboração a OSC apresentará juntamente com a proposta o PLANO
DE TRABALHO que deverá conter, no mínimo, os elementos conforme modelo constante no ANEXO II.
10.2. Para de celebração do termo de colaboração a OSC apresentará juntamente com a proposta o Projeto
Político Pedagógico que deverá conter, no mínimo, os elementos conforme modelo constante no ANEXO III
10.3. A despesa decorrente da presente Chamada Pública onerará a seguinte dotação orçamentária:
02.04.00.02.04.04.12.365.2121 – PARCERIA TERCEIRO SETOR
10.3.1. Considerando que os repasses serão fixados de acordo com o número de crianças atendidas e
respectiva faixa etária, o valor mensal máximo para cada módulo da Educação Infantil, definidos pela
Secretaria Municipal de Educação para o exercício de 2018, seguirão os seguintes critérios:
SEGMENTO

PERÍODO
INTEGRAL

PERÍODO
PARCIAL

BERÇÁRIO I

R$ 450,00

R$ 240,00

BERÇÁRIO II

R$ 282,00

R$ 240,00

MATERNAL I

R$ 282,00

R$ 240,00

MATERNAL II

R$ 282,00

R$ 240,00

JARDIM/PRÉ

R$ 282,00

R$ 240,00

10.3.2. O valor do repasse mensal será equivalente a soma de alunos atendidos por grupo de escolas,
conforme Anexo I, e proporcional ao período. Para fins de composição do valor per capita, será considerada
a faixa etária da criança atendida.
10.3.3. Para a celebração da parceria, a administração convocará a OSC selecionada para, no prazo de 02
(dois) dias uteis a partir da convocação, prorrogáveis por igual período uma única vez, assinar o Termo de
Colaboração.
11. DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1. O presente Edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da Prefeitura Municipal de Arujá na
internet .
11.2. É facultado a qualquer cidadão impugnar por escrito os termos do presente edital, até 05 (cinco) dias
úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes, devendo a Administração desta Prefeitura, por
intermédio da Copel - Comissão Permanente de Licitação, julgar e responder à impugnação em até 03 (três)
dias úteis.
11.3 Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a Administração desta Prefeitura a
entidade que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder à data prevista para o recebimento e abertura
dos envelopes "Documentação" e "Proposta", as falhas ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal
comunicação não terá efeito de recurso.
11.4. Maiores esclarecimentos poderão ser solicitados, exclusivamente, através do email
pma.licitacoes@aruja.sp.gov.br, em até 3 (três) dias úteis anteriores à data prevista para a entrega dos
envelopes.
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11.5. A qualquer tempo, o presente Edital poderá ser revogado por interesse público ou anulado, no todo ou
em parte, por vício insanável, sem que isso implique direito a indenização ou reclamação de qualquer
natureza.
11.6. O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos
apresentados em qualquer fase do Chamada Pública. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a
inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da proposta apresentada, a aplicação
das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para
apuração do cometimento de eventual crime. Além disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra
após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou
aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei nº 13.019, de 2014.
11.7.
Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas à
participação no Chamada Público serão de inteira responsabilidade das entidades concorrentes, não cabendo
nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da administração pública.
11.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante:
Anexo I – Termo de Referência
Anexo II – Plano de Trabalho
Anexo IV – Projeto Político Pedagógico
Anexo V – Modelo de Declarações do TCE;
Anexo VI – Declaração de Ciência e Concordância e Declaração da Não Ocorrência de Impedimentos
Anexo VII – Minuta do Termo de Colaboração.
Prefeitura Municipal de Arujá, 20 de Dezembro de 2018

Priscila da Silva Rosa Sidorco
Secretária Municipal de Educação
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
Formalizar parceria, através de “Termo de Colaboração”, com Organizações da Sociedade Civil (OSC)
para execução de atividades em regime de mútua cooperação com a administração pública, visando o
atendimento e ampliação de vagas à crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos nos Centros Municipais de Educação
Infantil – CMEIs.
O objeto contempla a seleção de propostas para atendimento da demanda de cada CMEI discriminada
no item 5, mediante transferência de recursos financeiros à entidade por vagas atendidas da Rede Municipal
de Educação Infantil.
1.1. DA JUSTIFICATIVA:
Tendo em vista o grande aumento da população do município, e considerando o grande aumento da
população na faixa etária de 0 (zero) a 3 (três) anos.
Considerando também o apontamento do Tribunal de Contas quanto à porcentagem alta em relação à
folha de pagamento, que culminou na proibição de novas contratações até o problema ser sanado.
Esta Secretaria, após estudos, verificou a possibilidade da criação de Termos de Colaboração que
visassem o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino, através do Ensino Infantil, mais
especificamente os CMEIs, tornando assim uma opção viável em termos financeiros para sanar as dificuldades
atuais, atendendo grande parte da demanda de vagas em creches com essas parcerias, bem como a falta de
professores em sala de aula, falta de profissionais de apoio nas unidades, entre outros.
Portanto, com os Termos de Colaboração, haverá o remanejamento de profissionais para atendimento
das unidades escolares de ensino fundamental e infantil que não estejam contempladas neste chamamento,
uma vez que não haverá prejuízo em seus vencimentos, e todos os profissionais do quadro do magistério
terão sua situação salarial equiparada no ano de 2019. Estabilizando assim a folha de pagamento da
Prefeitura Municipal de Arujá, e garantindo o atendimento aos alunos da Rede Municipal de Ensino, que não
terão mais prejuízos em seus dias letivos.
1.2. DA LEGISLAÇÃO BÁSICA:
- Constituição da República Federativa do Brasil, de 5/10/1988;
- Lei Federal nº 9.394, de 20/12/96 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional;
- Lei Federal nº 11.494, de 20/06/07 Regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação;
- Lei Federal nº 8.069, de 13/07/90 - Estatuto da Criança e do Adolescente;
- Lei Federal nº 13. 005, de 25 de junho de 2014 - Plano Nacional de Educação.
- Resolução CNE/CEB n° 6 de 20 de outubro de 2010 “Define Diretrizes Operacionais para a Matrícula no
Ensino Fundamental e Educação Infantil”;
- Resolução CNE/CEB nº 5, de 17/12/09, que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
- Resolução CNE/CEB nº 4, de 2/10/09 - Institui Diretrizes Operacionais para o atendimento educacional
especializado na educação básica, modalidade Especial;
- Resolução FNDE nº 38, de 16/07/09 - atendimento da alimentação escolar aos alunos da Educação Básica no
Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE;
- Resolução CNE/CEB nº 2, de 28/05/09 - fixa Diretrizes Nacionais para os planos de carreira e
remuneração dos profissionais do magistério da educação básica pública; - Resolução CNE/CEB nº 02, de
11/09/01 - Institui Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica;
- Parecer CNE/CEB nº 12 de 08 de julho de 2010 - dispõe sobre “Diretrizes Operacionais para matrícula na
Educação Infantil”;
- Parecer CNE/CEB nº 07 de 07/04/10 - dispõe sobre “Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a
Educação Básica”;
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- Parecer CNE/CEB nº 20, aprovado em 11 de novembro de 2009, que dispõe sobre a revisão das Diretrizes

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
- Parecer CNE/CEB nº 13, aprovado em 03 de junho de 2009, que dispõe sobre as Diretrizes Operacionais
para o atendimento educacional especializado na Educação Básica, modalidade Educação Especial;
- Parecer CNE/CEB nº 9, aprovado em 02 de abril de 2009 - trata da Revisão da Resolução CNE/CEB nº 3/97
que fixa diretrizes para os novos planos de carreira e de remuneração para o magistério dos Estados,
Distrito Federal e dos Municípios;
- Parecer CNE/CEB nº 17, aprovado em 03 de julho de 2001, que fixa Diretrizes Nacionais para a Educação
Especial na Educação Básica;
- Parecer CNE/CEB nº 4, aprovado em 16 de fevereiro de 2000, que dispõe sobre as Diretrizes
Operacionais para a Educação Infantil;
- Parecer CNE/CEB nº 2, aprovado em 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre o Referencial Curricular
para a Educação Infantil;
- Diretrizes Curriculares Municipais da Educação Básica para a Educação Infantil, um processo de reflexão
e ação;
- Instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que dispõem sobre as Prestações de Contas;
- Lei nº 8429 de 29/06/1992 que dispõe sobre os atos de improbidade praticados por qualquer agente
público, servidor ou não contra a administração direta, indireta ou fundacional dos Poderes da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. DO SERVIÇO:
Formalização de parceria, através de “Termo de Colaboração”, com Organizações da Sociedade Civil
(OSC) para execução de atividades em regime de mútua cooperação com a administração pública, que
apresentarem o Plano de Trabalho que melhor se adequar ao objeto a ser pactuado:
- Atender a capacidade total de vagas em Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs), nas
modalidades creches e pré-escola conforme itens 2.5 e 2.6 para atendimento de crianças de (0) zero a (3)
três anos e, em unidades específicas, de (4) quatro à (5) cinco anos.
A OSC deverá prestar os serviços constantes no item anterior e, ao menos:
a) Fornecer aos alunos 04 (quatro) refeições diárias, com acompanhamento de profissional de nutricionismo
da Secretaria de Educação do Município de Arujá, cuja alimentação será suprida na forma de repasse de
gêneros alimentícios, per capita.
b) Atender os alunos no mesmo horário e carga horária padronizada dos CMEIs da rede pública municipal,
sendo das 08h às 17h, no período integral, das 08h às 12h, no período parcial manhã e das 13h às 17h, no
período parcial tarde.
c) Respeitar o número de profissionais, educadores habilitados e números de alunos por sala de aula,
conforme decreto Municipal 6.861 de 13 de Novembro de 2017, e Lei Municipal nº 2.377 de 23 de Novembro
de 2010.
d) Apresentar Projeto Pedagógico adequado à faixa etária dos alunos atendidos, com base na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil,
Base Nacional Comum Curricular, Matriz Curricular de Educação Infantil da Rede de Ensino Municipal, Proposta
Curricular da Rede Municipal de Educação para atendimento de crianças de (0) zero à (3) três anos, e em
unidades específicas de (4) quatro à (5) cinco anos).
e) A entidade deverá se comprometer a executar o serviço de atendimento educacional das crianças
matriculadas e das que vierem a ser matriculadas, respeitando a capacidade física;
A habilitação no presente chamamento público se refere às CMEIs em funcionamento e as que
eventualmente sejam inauguradas.
Constitui objetivo específico deste chamamento público a seleção de Organizações da Sociedade Civil
que comprove condições de atender o número de crianças de (0) zero à (3) três anos e, em casos específicos
de (4) quatro à (5) cinco anos, em CMEIs, as vagas disponíveis e vagas em espera distribuída nas unidades da
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seguinte forma:
2.1. DESCRIÇÃO E METODOLOGIA: A metodologia de ensino deve obedecer às metas e princípios do
Plano Municipal de Educação. Elaborar, implantar e desenvolver ações para a operacionalização pedagógica,
financeira e administrativa que garantam aos alunos o atendimento idêntico ao oferecidos pela Rede Municipal
de Ensino de Arujá nos CMEIs, considerando estratégias e práticas que desenvolvam os campos de
experiências como o “O eu, o outro e o nós”, “corpo, gestos e movimentos”, “traços, sons, cores e formas”,
“escuta, fala, pensamento e imaginação”, “espaços, tempos, quantidades, relações e transformações”,
estimular as áreas da linguagem, lógico-matemática, ciências sociais e naturais, descobrindo novos sabores,
adquirindo melhores hábitos alimentares, além de estimular atividades culturais, lazer e esportiva,
desenvolvidas pela Instituição.
2.2. PROPOSTA: A proposta da instituição interessada deverá ter como objetivo:
- Garantir à criança acesso a processos de apropriação, renovação e articulação de conhecimentos e
aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à liberdade, à confiança,
ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças;
- A indivisibilidade das dimensões expressivo motora, afetiva, cognitiva, lingüística, ética, estética e
sociocultural da criança;
- A participação, o diálogo e a escuta cotidiana das famílias, o respeito e a valorização de suas formas de
organização;
- O estabelecimento de uma relação efetiva com a comunidade local e de mecanismos que garantam a gestão
democrática e a consideração dos saberes da comunidade;
- O reconhecimento das especificidades etárias, das singularidades individuais e coletivas das crianças,
promovendo interações entre as mesmas;
- Os deslocamentos e os movimentos amplos das crianças nos espaços internos e externos às salas de
referência das turmas e à instituição;
- O reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas
africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação;
- A dignidade da criança como pessoa humana e a proteção contra qualquer forma de violência – física ou
simbólica – e a negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, prevendo os encaminhamentos
de violações para instâncias competentes.
2.3. EIXOS DO CURRÍCULO: As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação
Infantil devem ter como eixos norteadores as interações e garantir experiências que promovam o
conhecimento de si e do mundo por meio de experiências sensoriais, expressivas, corporais, da
individualidade e respeito pelos ritmos e desejos que:
Favoreçam a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical; temporais;
Ampliem a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas; Possibilitem
situações de aprendizagem mediadas para a elaboração da autonomia das crianças nas ações de cuidado
pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar;
- Possibilitem vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais, que alarguem seus
padrões de referência e de identidades no diálogo e conhecimento da diversidade; Incentivem a curiosidade,
a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação ao
mundo físico e social, ao tempo e à natureza;
Promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música,
artes plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura;
Promovam a interação, o cuidado, a preservação e o conhecimento da biodiversidade e da
sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais;
Propiciem a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições culturais
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brasileiras; Possibilitem a utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas, e
outros recursos tecnológicos e midiáticos.
Na elaboração da proposta curricular, conforme as características e identidade institucional, a entidade
deverá estabelecer modos de integração dessas experiências.
2.4. NÚMERO DE CRIANÇAS ATENDIDAS: A organização das turmas de crianças deverá obedecer ao
critério de agrupamento por faixa etária, conforme demanda encaminhada pela Secretaria Municipal de
Educação. As classes serão constituídas por crianças a serem atendidas por período integral e/ou parcial,
conforme necessidade da Secretaria Municipal de Educação, devendo ser observado a metodologia da Rede
Municipal de Educação que define as datas de nascimento das crianças para adequação dos agrupamentos.
O número de crianças atendidas deverá ser organizado em:
- Berçário I – crianças nascidas a partir 01/07/2018 a 30/06/2019
- Berçário II – crianças nascidas entre 01/07/2017 a 30/06/2018
- Maternal I – crianças nascidas entre 01/07/2016 a 30/06/2017
- Maternal II – crianças nascidas entre 01/07/2015 a 30/06/2016
A faixa etária para as classes e para as parcerias poderá ser alterada mediante alteração da legislação
educacional.
A quantidade de turmas e de alunos está diretamente relacionada à demanda existente e à
infraestrutura do CMEI, seguindo a quantidade mínima e máxima conforme Lei Municipal nº 2.377 de 23 de
Novembro de 2010.
2.5 PROJEÇÃO DE VAGAS PARA 2.019, CONFORME LEI MUNICIPAL 2.377/2010

ESCOLA

PARCIAL

INTEGRAL

BI

BII

MI

MII

BI

30

126

160

140

15

CMEI DONA PEDRA Mª DO ROSÁRIO

36

80

80

CMEI MARCIA POLI

36

100

100

CMEI DONA MARIA BENEDITA
GARCIA DA SILVA

CMEI MARIA HERBENE PATRICIO
DAMASCENO

30

72

120

80

CMEI PROFESSORA MARIA JOSE
LOPES ESMERALDO

15

18

60

60

CMEI SEIJI SHIGUEMATSU

15

36

60

80

TOTAIS

90

324

580

540

BII

MI

INFANTIL II
MII

JD

PRÉ

TOTAL*

471
196

15

36

20

40

347
302

18

20

20

211

15

18

20

20

264

45

72

60

80

1791

15

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

USO INTERNO

ESTADO DE SÃO PAULO

P.M.ARUJÁ - Fls. _____
Processo nº 281.417/18

CHAMADA PÚBLICA N° 003/2018
PROCESSO n° 281.417/18

20/12/18

Cida

2.6 PROJEÇÃO DE TURMAS/CLASSES – 2019

ESCOLA

PARCIAL

INTEGRAL

BI

BII

MI

MII

BI

2

7

8

7

1

CMEI DONA PEDRA Mª DO ROSÁRIO

2

4

4

CMEI MARCIA POLI

2

5

5

CMEI DONA MARIA BENEDITA
GARCIA DA SILVA

CMEI MARIA HERBENE PATRICIO
DAMASCENO

2

4

6

4

CMEI PROFESSORA MARIA JOSE
LOPES ESMERALDO

1

1

3

3

CMEI SEIJI SHIGUEMATSU

1

2

3

4

TOTAIS

6

18

29

27

BII

MI

INFANTIL II
MII

JD

PRÉ

TOTAL

25
10

1

2

1

2

18
16

1

1

1

11

1

1

1

1

14

3

4

3

4

94

3. TRABALHOS EDUCACIONAIS E COMPLEMENTARES:
Acolhida/Recepção; Escuta; Preservação da imagem das crianças; Adoção de metodologia de trabalho
com as famílias por meio de: entrevistas e reuniões de pais; Elaboração de fichas individuais, diários e
comunicados; Executar, auxiliar e orientar (de acordo com a faixa etária) os tratos com a higiene pessoal
(hora do banho, escovar os dentes, etc.); Fortalecimento da função cognitiva da criança; Identificação e
encaminhamento de casos pertinentes ao Conselho Tutelar; Assegurar o descanso da criança (hora de
dormir); Fornecimento e orientação para acesso à documentação relacionada ao prontuário do aluno e demais
programas educacionais e sociais; Articulação com os serviços de outras políticas públicas; Articulação
interinstitucional com os demais órgãos do Sistema Educacional; Elaboração de relatórios e manutenção de
prontuários. Execução do programa educacional, segundo o Plano Municipal de Educação e demais
ordenamentos aplicáveis.
DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS ATENDIDAS: Ser acolhido em suas demandas, interesses,
necessidades e possibilidades; Ter acesso a um ambiente escolar acolhedor e espaços favoráveis ao seu
aprendizado; Vivenciar experiências que contribuam para o fortalecimento de vínculos familiares e
comunitários; Inserção e permanência na rede de ensino; Receber ações pautadas pelo respeito a si próprio e
aos outros, fundamentadas em princípios éticos de justiça e cidadania; Ter experiências para relacionar-se e
conviver em grupo; Ter espaço com padrões de qualidade quanto a: higiene, habitabilidade, salubridade,
segurança e conforto; Ter acesso à alimentação em padrões nutricionais adequados e adaptados às
necessidades específicas.
IMPACTO EDUCACIONAL ESPERADO: Dar oportunidade ao pleno desenvolvimento cognitivo da
criança, propiciando tranquilidade para as famílias e buscando a melhor preparação das crianças para o
ingresso no ensino fundamental, com uma base sólida, fortalecendo o aprendizado nesta etapa, além de
propiciar a socialização da criança enquanto no ensino infantil refletindo na convivência com seus pares nas
demais etapas do seu desenvolvimento educacional e em fases que se seguirão.
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FUNCIONAMENTO: O horário de atendimento da Unidade de Educação Infantil deverá ser de, no
mínimo, 8 (oito) horas diárias, de segunda a sexta feira, das 8:00 às 17:00 no período integral, e das 08:00 às
12:00 período da manhã parcial, e das 13:00 às 17:00 no período da tarde. parcial, a fim de atender à
necessidade da comunidade na qual está inserida. A elaboração do Projeto Político Pedagógico da unidade
educacional e o Calendário Escolar obedecem às orientações da Secretaria de Educação.
4. BEM IMÓVEL:
Os próprios onde funcionam os CMEIs serão cedidos para uso da OSC em questão que irá administrar
a unidade.
O Termo “cedido”, aqui, se refere a “cessão” por terceiros ou mesmo “cessão” pela Administração
Pública (Municipal, Estadual ou Federal) já legalmente efetivada e válida, nos termos de Lei 13.019/14, para a
execução de outras parcerias ou projetos, sem prejuízo da execução da parceria que aqui se pleiteia e
também previsto na Lei Municipal nº 2.251 de 21 de Agosto de 2009.
Caberá à organização social realizar os pagamentos das faturas de água, energia elétrica e telefone,
e outras faturas de serviços das unidades que serão gerenciadas, além de adquirir e/ou manter serviços de
acesso à internet e conectividade adequada para os sistemas informatizados; além de realizar pequenos
reparos (pintura, hidráulica, elétrica, etc.);
Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador
público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.
Os serviços e/ou produtos para desinsetização, dedetização e/ou desratização, além de limpeza de
caixa d´água e sistema de alarme serão executados pela Secretaria Municipal de Educação;
5. RECURSOS HUMANOS: O Regime de atendimento será organizado de acordo com os grupos
educacionais (módulos de atendimento) na seguinte conformidade:
Berçário I – 01 (um) : 01 (um) professor e 01 (um) auxiliar de creche por classe/turma.
Berçário II – 01 (um) : 01 (um) professor e 01 (um) auxiliar de creche por classe/turma.
Maternal I – 01 (um) : 01 (um) professor e 01 (um) auxiliar de creche por classe/turma.
Maternal II – 01 (um): 01 (um) professor e 01 (um) auxiliar de creche por classe/turma.
Equipe de Apoio: Gestor Educacional, Auxiliar de Escritório, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar de Apoio e
Cozinheira, conforme quadro dos lotes das unidades escolares.
Caberá a Instituição definir sua política salarial, não podendo exceder a média de valores praticados
no mercado e levar em conta os padrões e condições de trabalho compatíveis com a qualidade do
atendimento às crianças.
A Instituição deverá organizar seu quadro de pessoal de apoio de acordo com as necessidades,
número de alunos e faixa etária das crianças, conforme normas estabelecidas para a Educação Infantil. O
quadro de apoio constante da proposta validada por ocasião do Chamamento Público deverá ser
rigorosamente respeitado, podendo, a entidade, fazer acréscimos ou apresentar quadro de profissionais e
formações acima das mínimas exigidas.
As Organizações de Sociedade Civil poderão apresentar números distintos de colaboradores quanto
aos cargos de Auxiliar de Serviços gerais, cozinheira e auxiliar administrativo, a ser aprovado pela Secretaria
Municipal de Educação, desde que não prejudique a plena execução do objeto do ajuste.
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O processo seletivo para contratação dos profissionais supracitados deverá ser aberto para
candidatos que residam no município de Arujá. Caso não se complete o quadro, o processo pode ser
estendido para outras cidades da região.
DESCRIÇÃO DAS FUNÇÕES: Os descritivos das funções, da OSC, relativas à parceria seguem abaixo
listados:
Gestor Educacional: É responsável por administrar o espaço escolar seguindo as diretrizes da Secretaria
Municipal de Educação, bem como da OSC; faz a gestão do corpo docente e funcionários de apoio, auxilia na
elaboração de projetos da matriz curricular, garante a viabilidade de programas de ensino, resolve questões
entre pais, mestres e alunos e integra a escola à comunidade e vice-versa, além de gerenciar recursos
financeiros. Como pré-requisito, ter idade acima de 18 anos, com Ensino Superior Completo no curso de
Pedagogia ou Mestrado ou Doutorado na área de educação, com experiência mínima de 05 (cinco) anos de
exercício da docência na Educação Básica.
Professor: Ensina e cuida de alunos de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, a partir de objetivos da proposta
pedagógica e da turma, zelando pelo desenvolvimento educacional, bem-estar, saúde, alimentação, higiene,
recreação e lazer de todos, tendo-se, como pré-requisito, ter idade acima de 18 anos, com Ensino Superior
Completo no curso de Pedagogia, preferencialmente com experiência anterior;
Auxiliar de Creche: Auxilia o professor no cuidado dos alunos e dos materiais pedagógicos; observar a
manutenção dos equipamentos; ser responsável pela limpeza de brinquedos e equipamentos; participar dos
cuidados relacionados à educação, alimentação, higiene, cultura e etc.; ajudar as crianças nas refeições; e
participar de todas as atividades propostas pela escola, tendo-se, como pré-requisito, ter idade acima de 18
anos, regularmente matriculado no curso de pedagogia, de preferência com experiência anterior.
Cozinheira: Organiza e supervisiona serviços de cozinha elaborando o pré-preparo, preparo e finalização de
alimentos de acordo com os métodos e padrões de qualidade, técnicos, segurança, higiene e saúde exigidos
pela rede municipal de educação, tendo-se, como pré-requisito, ter idade acima de 18 anos, com Ensino
Médio Completo, preferencialmente com experiência anterior;
Auxiliar Administrativo: Executa serviço nas áreas de recursos humanos, administração, finanças e logística;
atende pessoas, fornecendo e recebendo informações sobre a escola e os alunos; trata de documentos
variados, cumprindo todo o procedimento necessário referente aos mesmos, tendo-se, como pré-requisito,
ter idade acima de 18 anos, com Ensino Médio Completo, preferencialmente com experiência anterior;
Auxiliar de Serviços Gerais: Executa serviços de manutenção e limpeza geral de toda a unidade escolar,
conservação de vidros e fachadas, limpeza de recintos e acessórios. Trabalha seguindo normas de
segurança, higiene, qualidade e proteção ao meio ambiente, tendo-se, como pré-requisito, ter idade acima de
18 anos, com Ensino Médio Completo, preferencialmente com experiência anterior;
Auxiliar de Apoio: Inspeciona alunos em todas as dependências do estabelecimento de ensino, garantindo
a disciplina e segurança dos mesmos; zela pelas dependências e instalações do estabelecimento e pelo
material utilizado; auxilia nos serviços de portaria, controle de presença, guarda e proteção dos alunos,
prestando primeiros-socorros em caso de acidentes; organiza o ambiente escolar e providencia manutenção
predial; executa tarefas correlatas determinadas pelo superior imediato.
O horário de trabalho de todos os profissionais deve ser condizente com o horário de funcionamento
da Unidade Educacional.
É vedada a utilização do profissional para o exercício de duas funções distintas, sendo obrigatório
comprovar o quadro de pessoal conforme as normas educacionais.
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DO CADASTRO E MATRÍCULA DAS CRIANÇAS: Devem atender ao disposto em orientação específica
da Secretaria Municipal de Educação.
DA DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR: Os documentos relativos à administração escolar, incluindo o
cadastro, a matrícula, a frequência, a movimentação das crianças e os dados sobre a alimentação escolar,
devem ser inseridos regularmente no Sistema de Cadastro de Alunos do Estado de São Paulo, que é o
sistema eletrônico de administração de dados relativos às unidades educacionais, gerenciados pela Secretaria
de Educação e Secretaria Estadual de Educação.
VERIFICAR O PROCEDIMENTO QUANTO À DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR...
A Entidade deverá organizar os prontuários de alunos e dos profissionais, observando:
Prontuário dos alunos com, no mínimo:
Ficha de matrícula;
Cópia da certidão de nascimento;
Cópia da carteira de vacinação;
Cópia do comprovante de endereço;
Cópia do cartão do SUS;
Relatórios específicos, quando necessário. Prontuário dos profissionais com, no mínimo:
Ficha cadastral;
Cópia do diploma;
Cópia do contrato de trabalho.
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: Os gêneros alimentícios, insumos, gás e equipamentos para o preparo
da merenda serão fornecidos pela Central de Abastecimento da Secretaria de Educação.
O Cozinheiro deverá seguir o cardápio, as orientações e determinações do Setor de Nutrição da
Central de Abastecimento Escolar, responsável pelo fornecimento da merenda escolar.
DA ORIENTAÇÃO PERIÓDICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: É
obrigatória a participação do pessoal da entidade em todas as reuniões coordenadas pela Equipe
Técnica da SMEA (Planejamento, Núcleo Pedagógico, etc.).
As reuniões terão como finalidade prestar orientações pedagógicas, sobre às Diretrizes da Secretaria
Municipal de Educação, Legislação Educacional e/ou capacitação
em serviço. Ocorrerão visitas periódicas para fins de orientação in loco, acompanhamento e monitoramento dos
serviços prestados.
DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS: A Secretaria Municipal de Educação incentiva à
formação continuada dos profissionais, possibilitando a participação dos mesmos em cursos oferecidos pela
própria instituição pública.
Cabe destacar que a OSC deverá fornecer formação permanente e continuada aos profissionais, no
mínimo, 2 (duas) vezes ao ano, conforme Plano Municipal de Educação.
6. PRAZO DE EXECUÇÃO
A parceria será realizada pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir da assinatura do Termo de
Colaboração, podendo ser prorrogável por igual período conforme necessidade da Secretaria de Educação,
devendo a entidade comprovar a manutenção de todos os critérios avaliados durante todo o período
contratual.
7. CRITÉRIOS, DEFINIÇÕES E DO VALOR MÁXIMO DO REPASSE
O cálculo do per capita considerou a modalidade de atendimento (integral ou parcial) em razão da
disponibilidade financeira da Secretaria de Educação.
Para a definição dos valores máximos aceitáveis para a composição dos módulos e, com o intuito de
pautar a prestação de contas, observarão o Módulo fixado de acordo com o número de alunos atendidos.
19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
ESTADO DE SÃO PAULO

CHAMADA PÚBLICA N° 003/2018
PROCESSO n° 281.417/18

USO INTERNO
P.M.ARUJÁ - Fls. _____
Processo nº 281.417/18
20/12/18

Cida

O valor mensal para cada módulo da Educação Infantil, definidos pela Secretaria Municipal de
Educação para o exercício de 2018, seguirão os seguintes critérios:
SEGMENTO

PERÍODO
INTEGRAL

PERÍODO
PARCIAL

BERÇÁRIO I

R$ 450,00

R$ 240,00

BERÇÁRIO II

R$ 282,00

R$ 240,00

MATERNAL I

R$ 282,00

R$ 240,00

MATERNAL II

R$ 282,00

R$ 240,00

JARDIM/PRÉ

R$ 282,00

R$ 240,00

O valor do repasse mensal será equivalente a soma de alunos atendidos por grupo de escolas,
conforme item 5, e proporcional ao período. Para fins de composição do valor per capita, será considerada a
faixa etária da criança atendida.
LIBERAÇÃO DO RECURSO: Para a realização da transferência do recurso financeiro, a entidade
deverá abrir uma conta bancaria especifica, junto a uma instituição financeira.
Os repasses serão liberados conforme cronograma de desembolso, mediante parecer técnico das
prestações de contas analisadas e metas dos resultados alcançados.
PREVISÃO DE RECEITAS E DESPESAS: Poderão ser pagas com recursos vinculados à parceria:
Remuneração da equipe conforme plano de trabalho, compreendendo as despesas e as contribuições sociais,
FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, Férias, Décimo Terceiro Salário, Salários Proporcionais,
Verbas Rescisórias e demais encargos sociais e benefícios trabalhistas, sempre proporcionais ao período da
parceria;
Custos diretos e indiretos necessários à execução do objeto, desde que tais custos sejam decorrentes
exclusivamente de sua realização.
8. CARACTERÍSTICAS DA PROPOSTA
As propostas deverão ser apresentadas para os blocos das unidades, os foram criados utilizando-se os critérios
de localização e quantidade de alunos.
As Organizações da Sociedade Civil poderão apresentar propostas para mais de 1 lote.
O quadro abaixo se refere ao número mínimo de profissionais. Cada Instituição tem a prerrogativa de
organizar seu quadro de pessoal de apoio e de docência de acordo com as necessidades, número de alunos e
profissionais da Instituição.
LOTE 1:
O Lote 1 compreende as escolas, a saber: CMEI Maria Benedita, CMEI Seiji Shiguematsu e CMEI Maria José
Lopes Esmeraldo, tendo-se um total máximo de até 946 alunos.
O valor total máximo de repasse mensal do LOTE 1 é de R$ 242.580,00, conforme faixas de atendimento de
cada unidade escolar.
CMEI MARIA BENEDITA
Endereço: Rua Professor Luiz G. C. Nobrega, 10, Barreto, Arujá, SP - CEP: 07417-540.
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471

Quantidade de Classes/Turmas

25

Cida

Quadro Mínimo de Funcionários
Gestor Educacional

1

Auxiliar de Escritório

2

Auxiliar de Serviços Gerais

5

Auxiliar de Apoio

2

Cozinheiras

3

1 Professor por classe
1 Auxiliar de Creche por classe

CMEI SEIJI SHIGUEMATSU
Endereço: Rua Hirayoshi Amano, 456, Sítio dos Fernandes, Arujá, SP – CEP: 07432-685.
Quantidade Máxima de Alunos

264

Quantidade de Classes/Turmas

14

Quadro Mínimo de Funcionários
Gestor Educacional

1

Auxiliar de Escritório

2

Auxiliar de Serviços Gerais

4

Auxiliar de Apoio

1

Cozinheiras

3

1 Professor por classe
1 Auxiliar de Creche por classe

CMEI MARIA JOSÉ LOPES ESMERALDO
Endereço: Rua Taylor Nascimento, 220, Barreto, Arujá, SP - CEP: 074407-420.
Quantidade Máxima de Alunos

211

Quantidade de Classes/Turmas

11

Quadro Mínimo de Funcionários
Gestor Educacional

1

Auxiliar de Escritório

1

Auxiliar de Serviços Gerais

3

Auxiliar de Apoio

1

Cozinheiras

2

1 Professor por classe
1 Auxiliar de Creche por classe

21

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ

USO INTERNO

ESTADO DE SÃO PAULO

P.M.ARUJÁ - Fls. _____
Processo nº 281.417/18

CHAMADA PÚBLICA N° 003/2018
PROCESSO n° 281.417/18

20/12/18

Cida

As Organizações de Sociedade Civil poderão apresentar números distintos de colaboradores
quanto aos cargos de Auxiliar de Serviços gerais, cozinheira e auxiliar administrativo, a ser
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, desde que não prejudique a plena execução do
objeto do ajuste.
LOTE 2:
O Lote 2 compreende as escolas, a saber: CMEI Márcia Poli, CMEI Maria Herbene Patrício Damasceno e CMEI
Dona Pedra Maria do Rosário, tendo-se um total máximo de até 845 alunos.
O valor total máximo de repasse mensal do LOTE 2 é de R$ 204.900,00, conforme faixas de atendimento de
cada unidade escolar.
CMEI MÁRCIA POLI
Endereço: Rua Serra do Baturité, 100, Mirante, Arujá, SP – CEP: 07404-065.
Quantidade Máxima de Alunos

347

Quantidade de Classes/Turmas

18

Quadro Mínimo de Funcionários
Gestor Educacional

1

Auxiliar de Escritório

2

Auxiliar de Serviços Gerais

4

Auxiliar de Apoio

1

Cozinheiras

3

1 Professor por classe
1 Auxiliar de Creche por classe
CMEI MARIA HERBENE PATRICIO DAMASCENO
Endereço: Rua Rio de Janeiro, 199, Bairro São José, Arujá, SP – CEP: 07402-280.
Quantidade Máxima de Alunos

302

Quantidade de Classes/Turmas

16

Quadro Mínimo de Funcionários
Gestor Educacional

1

Auxiliar de Escritório

2

Auxiliar de Serviços Gerais

4

Auxiliar de Apoio

1

Cozinheiras

3

1 Professor por classe
1 Auxiliar de Creche por classe
CMEI DONA PEDRA MARIA DO ROSÁRIO
Endereço: Rua Inocêncio Jose Rodrigues, 135, Arujá, SP – CEP: 07403-080.
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Quantidade Máxima de Alunos

196

Quantidade de Classes/Turmas

10

Cida

Quadro Mínimo de Funcionários
Gestor Educacional

1

Auxiliar de Escritório

1

Auxiliar de Serviços Gerais

3

Auxiliar de Apoio

1

Cozinheiras

2

1 Professor por classe
1 Auxiliar de Creche por classe
As Organizações de Sociedade Civil poderão apresentar números distintos de colaboradores
quanto aos cargos de Auxiliar de Serviços gerais, cozinheira e auxiliar administrativo, a ser
aprovado pela Secretaria Municipal de Educação, desde que não prejudique a plena execução do
objeto do ajuste.
9. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO
A OSC deverá apresentar as seguintes documentações para a habilitação (estabelecidos neste edital),
além do exigido na Lei Municipal nº 2.251, de 21 de Agosto de 2009:
- Atestado fornecido por instituição de direito público ou privada que comprove experiência prévia na
realização, com efetividade, do objeto da parceria ou de natureza semelhante ao objeto da parceria, ou
através de Relatório de Atividades.
10. SELEÇÃO E ANALISE DAS PROPOSTAS TÉCNICA E FINANCEIRA
A análise das propostas tem caráter de classificação e será de responsabilidade da Comissão de
Seleção, sendo sua competência:
- Processar e analisar as propostas.
- Julgar e fundamentar sua decisão de acordo com os termos estabelecidos neste edital.
A Comissão de Seleção julgará e classificará as propostas, pontuando em parecer técnico registrado
em ata, mediante aferição dos critérios a seguir:
Serão eliminadas as propostas que:
- Não se enquadrem nos critérios e regras deste Termo de Referência;
- Não tenham sido protocoladas na data determinada no Edital;
- Que obtiverem pontuação menor que XX pontos.
Da análise da proposta técnica:
- A proposta técnica será avaliada por meio de pontuação descrita no Edital, considerando- se os parâmetros
estabelecidos para análise de cada quesito.
Caráter Técnico do Serviço:
- Para a comprovação do corpo técnico a OSC deverá apresentar cópia do contrato de trabalho, contrato
de prestação de serviços ou termo de voluntariado da prestação de serviços semanais de, no mínimo, 20
(vinte) horas.
- Os anos de experiências da OSC deverão ser comprovados através de Relatórios de Atividades dos
serviços realizados e/ou Atestado de Capacidade Técnica.
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DA AVALIAÇÃO DA PROPOSTA FINANCEIRA:
- A proposta financeira deverá ser apresentada e elaborada considerando o repasse de recurso público
máximo para cada criança/faixa etária/turno, conforme tabela constante no item 8 deste termo.
Recebidos os envelopes na forma exigida, a Comissão de Seleção analisará as propostas
apresentadas pelas entidades habilitadas e elaborará parecer, considerando os seguintes critérios de
pontuação:
CRITÉRIOS
A pontuação de cada critério varia de 0 a 3.
a) 0 (zero): Não atende
b) 1 (um): Atende parcialmente
c) 2 (dois): Atende satisfatoriamente
d) 3 (três): Atende plenamente
I – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 09 PONTOS
PONTUAÇÃO
a) Justificativa - contendo todos os itens elencados no ANEXO III
0,0 a 3,0
b) Proposta de Ação – suas proposituras conforme especificado
0,0 a 3,0
c) Avaliação Institucional e Revisão do Projeto
0,0 a 3,0
II – O PLANO DE TRABALHO: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 09 PONTOS
a) Coerência entre as metas e atividades
b) Previsão de receitas e despesas coerentes ao objeto do Chamamento
c) A entidade possui outras fontes de recurso e/ou apoio institucional

0,0 a 3,0
0,0 a 3,0
0,0 a 3,0

III – PROPOSTAS EXTRACURRICULARES: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 10 PONTOS
Cada proposta de atividade extracurricular aceita terá a pontuação de 2 PONTOS.
Observação: Todos os projetos implantados deverão ser viáveis para aplicação em todas as unidades
escolares do lote.
IV - SE A INSTITUIÇÃO APRESENTAR NÚCLEO INTERDISCIPLINAR (PSICÓLOGO,
FONOAUDIÓLOGO E PSICOPEDAGOGO E DENTISTA) : PONTUAÇÃO MÁXIMA: 4 PONTOS
Se a instituição apresentar projeto envolvendo núcleo interdisciplinar, receberá 1 PONTO por tipo de
serviço prestado pertinente às áreas acima mencionadas para todas as unidades escolares do lote.
V - SE A INSTITUIÇÃO INSTALAR SISTEMA DE MONITORAMENTO POR CÂMERAS EM TODAS AS
SALAS DE AULA E DEPENDÊNCIAS (INTERNAS E EXTERNAS) DA UNIDADE ESCOLAR.
A instituição que instalar sistema de monitoramento por câmeras em todas as salas de aulas e dependências
(internas e externas) de todas as unidades escolares do lote receberá 5 PONTOS.
VI - PREÇO – VALOR DA PROPOSTA
Critério
Menor preço proposto
1% a 5% maior que o menor preço proposto
6% a 10% maior que o menor preço proposto
11% a 15% maior que o menor preço proposto
Superior 16% maior que o menor preço proposto

Pontuação
30 pontos
25 pontos
20 pontos
15 pontos
10 pontos
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Na hipótese de ocorrer empate na somatória dos pontos apurados na fase de Seleção a Comissão de
Seleção da Secretaria da Educação utilizará os seguintes critérios para ordenar a classificação final:
b) Maior tempo de atuação na atividade referente ao objeto deste Chamamento Público de acordo com o
estatuto Social;
b) Sorteio em sessão pública previamente designada.
O resultado preliminar, com a classificação ou desclassificação da(s) entidade(s) interessada(s), será
publicado no Diário Oficial do Estado e no site da Prefeitura.
11. DO PLANO DE TRABALHO
As propostas de plano de trabalho, acompanhado de PPP (Projeto Político Pedagógico), deverão
estar conforme modelo dos anexos II e III, de acordo com a proposta técnica e financeira e em consonância
com as especificações dos serviços descritos neste termo de referência.
O Plano de Trabalho deverá ser apresentado em via única, papel timbrado com o logo da OSC, no
formato A4, redigida com clareza e de maneira metódica e racional, de modo a oferecer fácil compreensão,
sem emendas e/ou rasuras, com todas as suas páginas numeradas, rubricadas e a última assinada pelo
representante legal da entidade; de forma digitada.
O plano de trabalho será submetido à Comissão de Seleção para aprovação.
Somente será aprovado o plano de trabalho que estiver de acordo com as informações já
apresentadas na proposta, observados os termos e as condições constantes deste Termo de Referência.
A não aprovação do plano de trabalho excluirá o direito à celebração da parceria.
12. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO
A execução do Termo de Colaboração será fiscalizada por Comissão nomeada pelo Prefeito Municipal
conforme Decreto xxxx.
A Instituição enviará a Secretaria Municipal de Educação os relatórios mensais pertinentes à
execução do Termo de Colaboração, ou a qualquer momento, se solicitado, contendo comparativo especifico
das metas propostas com os resultados alcançados.
13. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Os procedimentos obrigatórios para utilização dos Recursos Financeiros, bem como para prestação
de contas:
 Conta bancária aberta em nome da instituição;
 Os recursos financeiros oriundos do Termo de Colaboração a ser firmado deverão ter sua
movimentação, única e exclusivamente, nesta conta corrente específica e ser informada pela
Instituição em documento assinado pelo seu representante;
 É proibida a utilização de recursos da conta corrente específica do contrato para pagamento de
despesas de natureza diversa do objeto da parceria;
 É proibida a transferência dos recursos da conta corrente do Contrato para qualquer outra conta,
sem o respectivo comprovante de despesa, mesmo que, com posterior devolução, sem prévia
autorização da Secretaria Municipal de Educação, inclusive transferências bancárias entre contas de
titularidade da Instituição;
 É obrigatória a aplicação dos saldos dos recursos repassados – quando não utilizados, em
cadernetas de poupança de instituição financeira oficial se a previsão de uso for igual ou superior a
um mês, ou em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto,
estando esta última lastreada em títulos da dívida pública, se a sua utilização ocorrer em prazo
inferior a um mês e os rendimentos vierem a ser superiores aos encargos financeiros dela
resultantes;
 A conta de aplicação financeira dos recursos deverá ser vinculada à conta do contrato referente ao
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Termo de Colaboração, não podendo ser realizada em contas estranhas ao mesmo;

 Os rendimentos das aplicações devem, obrigatória e exclusivamente, serem utilizados no objeto do
contrato de Termo de Colaboração.

14. DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS COM RECURSOS HUMANOS:
Os recursos públicos financeiros repassados poderão ser utilizados para o pagamento das despesas
com recursos humanos, previdenciários e fiscais, desde que expressamente previstas no Programa de
Trabalho, observando-se que essas despesas serão restritas ao período de atividades desempenhadas na
execução da parceria.
Despesas permitidas com Recursos Humanos:
 Salários dos funcionários;
 13° Salário;
 Férias e 1/3 Constitucional;
 Descanso Semanal Remunerado;
 Rescisão Contratual referente a direitos relativos à vigência do Termo de Colaboração;
 Pagamento dos encargos previdenciários e Fiscais;
 FGTS;
 Horas Extras em caráter excepcional, desde que justificadas e autorizadas pela Secretaria Municipal de
Educação de Arujá;
 Vale Transporte, excluindo-se o percentual retido do funcionário, comprovado por documentação
fornecida pela empresa de transporte coletivo na qual constem valores e nomes dos funcionários
(relatório detalhado de Pedido);
 Cesta Básica conforme previsto na convenção sindical de cada categoria;
 Vale Alimentação/Refeição, conforme previsto na convenção sindical de cada categoria;
O pagamento do pessoal da organização com os recursos provenientes da parceria não gera vínculo
empregatício com o Município de Arujá, e a inadimplência da organização em relação aos encargos
previdenciários e fiscais não transfere à Administração Municipal a responsabilidade por seu pagamento, nem
poderá onerar o objeto do termo de colaboração ou restringir a sua execução.
15. DAS RESTRIÇÕES QUANTO À UTILIZAÇÃO DO RECURSO RECEBIDO
Despesas não permitidas:
 Acúmulo de função;
 Pagamento de qualquer subsidio a servidor público da administração municipal, estadual ou federal;
 Indenização trabalhista/Ação Trabalhista;
 Despesas de qualquer espécie que possa caracterizar auxílio assistencial, individual ou coletivo;
 Transferência de recursos financeiros, a qualquer título, a terceiros;
 É expressamente vedada a realização de despesas a titulo de taxa de administração, de gerência ou
similar;
 Contratação de empresa de propriedade de membros da diretoria da Instituição, bem como seus
respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau,
sejam estes contratados ou autônomos;
 Realizar despesas em data e competência anterior e/ou posterior à vigência do Termo de Colaboração;
 Pagamentos de multas por atraso de pagamento de qualquer natureza.
16. DA COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS RECEBIDOS
Para a utilização dos recursos públicos, a Instituição deve atender aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, durante toda a vigência do contrato, observando o que
segue:
 A Instituição é responsável pela regularidade dos recolhimentos de encargos previdenciários e fiscais
relativos às despesas com pessoal.
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 Todos os pagamentos deverão ocorrer exclusivamente na conta vinculada a parceria;
 Todos os documentos fiscais devem estar em nome da Instituição. Os documentos comprobatórios da










utilização dos recursos recebidos (notas fiscais eletrônicas, boleto, holerites, guias de recolhimento de
contribuições) devem obrigatoriamente ser emitidos em nome da Instituição, serem originais e
emitidos dentro do período de vigência do Termo de Colaboração, além de não conterem rasuras;
Todos os lançamentos de débito na conta corrente devem, necessariamente, corresponder a um
comprovante de sua regular liquidação, emitido pelo beneficiário/fornecedor;
A Instituição deve exigir documento fiscal hábil, com todos os requisitos legais do emissor e ser
responsável pela conferência dos dados constantes na nota fiscal eletrônica, tais como: o número do
CNPJ, a inscrição estadual, endereço e telefone, verificando se os dados são realmente verdadeiros. Os
dados devem ser consultados nos sites oficiais, em relação às Certidões de Regularidade do órgão
emissor;
Os saldos existentes na conta corrente e aplicação financeiras referentes ao valor repassado poderão
ser acumulados durante a vigência do contrato do Termo de Colaboração. Ao final da vigência anual
do contrato, se houver saldo, os valores deverão ser devolvidos aos cofres públicos;
Todas as guias de recolhimentos relativos aos funcionários, ou seja, INSS – FGTS/GRF acompanhada
da relação de funcionários/SEFIP – IRRF, PIS sobre a folha de Pagamento, Contribuição Sindical,
Assistencial, etc. deverão ser digitalizadas, obrigatoriamente, com o devido comprovante de
recolhimento, durante toda a vigência do Termo de Colaboração;
Todo documento referente à despesa efetuada com recurso do Termo de Colaboração e apresentada
na Prestação de Contas deverá ser carimbada, obrigatoriamente, com o texto: PAGOS COM RECURSOS
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/PMA TERMO DE COLABORAÇÃO;
A Instituição deve guardar os documentos originais por 10 (dez) anos, conforme determina o art. 3º,
§3º, da Portaria Interministerial nº 127/2008.

- Procedimentos para pagamento de pessoal:
 O holerite deve trazer a função/cargo do profissional contratado e registrado, o mês de referência,
data do efetivo pagamento e assinatura do profissional.

 Funcionários que possuam conta em Banco Oficial deve-se realizar a transferência direta da conta do
contrato de gestão para conta do funcionário.

 Poderá ser emitido cheque da Instituição no valor total da folha, nominal ao Banco Oficial com







listagem nominal contendo todos os funcionários, pagos com recurso da Educação, discriminando o
valor e o número das contas bancárias dos favorecidos. Nesta opção, a Instituição deverá solicitar ao
caixa do banco que efetue um depósito para cada funcionário de acordo com a listagem, emitindo
comprovantes individuais.
Todos os holerites deverão ser carimbados com o número do contrato de gestão correspondente.
Proceder à cópia do cheque (fotocópia do cheque), com o comprovante de pagamento emitido pelo
Banco, ou seja, o documento oficial no qual conste a efetiva comprovação do pagamento dos salários
aos funcionários e/ou ordem bancária.
Funcionários que não possuam conta em Banco Oficial;
Para depósito em conta bancária de vínculo do funcionário: Emitir cheque nominal e individual para
cada funcionário, com tempo hábil para que esteja disponível à utilização do recurso no dia do
pagamento, ou
Para pagamento em cheque, emitir cheque nominal e individual para cada funcionário, devendo ser
entregue mediante recibo datado e assinado pelo funcionário, constando o dia, nº e valor do cheque.

- Procedimentos a serem adotados para prestação de contas:
 No caso da rescisão contratual dos funcionários contratados pela OS, o documento rescisório deverá
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estar datado e assinado, bem como homologado no Sindicato da Categoria, caso o funcionário tenha
mais de 01 (um) ano de registro.
A guia de recolhimento de FGTS rescisório (GRRF) deverá ter o comprovante de recolhimento, bem
como, estar acompanhada do demonstrativo do Trabalhador de Recolhimento FGTS Rescisória.
Todas as folhas de pagamentos deverão ser digitalizadas durante toda a vigência do Termo de
Colaboração.
As Instituições que possuem mais de 01 folha de pagamento, utilizadas em prestações de contas para
outros órgãos ou outros convênios, deverão apresentar cópia do Resumo Geral dessas folhas.
As Instituições que possuem Folha de Adiantamento nas quais são geradas INSS ou IRRF deverão
digitalizar e inserir obrigatoriamente a referida folha no Sistema Integre Financeiro;
As Instituições que geram folha de rescisão e férias, separadamente, deverão digitalizar o documento.

- Documentos obrigatórios na entrega da Prestação de Contas:
 Conciliação Bancária devidamente assinada pelo presidente da Instituição ou representante legal de









acordo com o estatuto social;
Extrato Mensal da conta corrente específica para movimentação dos recursos;
Extrato mensal da Conta de Aplicação Financeira;
Folha de Pagamento e resumo geral;
Certidões de regularidade fiscal vigente da Instituição junto aos órgãos: Secretaria da Receita Federal,
Caixa Econômica Federal (FGTS). Secretaria da Fazenda do Estado, Ministério do Trabalho, Prefeitura
Municipal de Arujá e Certificado de Registro Cadastral – CRC junto ao Município;
Convenção Sindical de acordo com cada categoria;
Ata da Eleição da atual diretoria;
Justificativa formal para esclarecimento de eventuais situações contrárias ao exposto no Termo de
Colaboração que venham a ocorrer e possam gerar dúvidas na análise das contas devidamente
assinada pelo presidente da Instituição ou representante legal de acordo com o estatuto social;
Comprovante de depósito aos cofres públicos de eventual saldo devolvido durante a vigência do Termo
de Colaboração, ou, em caso de saldos não utilizados, ao final do contrato, em conta bancária.

As dúvidas referentes à Prestação de Contas deverão ser sanadas junto à SECRETARIA MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO, com agendamento. No dia de entrega da Prestação Contas não será possível o atendimento
às dúvidas e o prazo será até o dia 15 do mês subsequente ao mês vencido. Caso a prestação de contas seja
reprovada não haverá o repasse da verba no mês subsequente até a regularização.
- Procedimentos para o caso de irregularidade na Execução e Prestação de Contas:
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SMEA adotará os seguintes procedimentos, após análise
da prestação de contas e caso ocorram irregularidades na execução dos Termos de Colaboração
formalizados com a Instituição:
 Notificação formal à Instituição para que, em 05 (cinco) dias úteis, preste contas ou sane as
irregularidades observadas na execução do plano de aplicação, podendo acarretar em suspensão de
novos repasses;
 Caso seja insuficiente a resposta da Instituição, ou em caso de inércia, se configurará em
inadimplência da executora, a SMEA rejeitará a prestação de contas e publicará em jornal de maior
circulação na cidade, que a Instituição “encontra-se inadimplente com os recursos recebidos” e,
portanto, impedida de receber novos recursos;
 Notificará à Instituição para providenciar a devolução dos recursos recebidos;
 O processo da Instituição será encaminhado ao órgão competente da Prefeitura para que seja
registrado que a mesma não poderá receber novos recursos do Município. A baixa da inadimplência só
ocorrerá quando regularizada a prestação de contas, ou quando os valores (corrigidos
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monetariamente) forem restituídos ao Município.

 Caso não ocorra a devolução dos recursos, serão oficiados o Ministério Público e o Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo. Ainda serão empreendidas medidas visando à restituição dos recursos.

17. DA SUSPENSÃO, REDUÇÃO OU CANCELAMENTO DO REPASSE:
Os repasses poderão ser suspensos temporariamente ou cancelados quando:
 A instituição deixar de cumprir quaisquer das obrigações previstas no contrato;
 Não cumprir o Programa de Trabalho aprovado;
 Não seguir as orientações do Termo de Referência Técnica e demais instruções da Secretaria Municipal
de Educação;
 Não apresentar a prestação de contas no prazo previsto;
 As contas apresentadas forem rejeitadas;
 Utilizar os recursos em desacordo com os critérios estabelecidos pelo Termo de Colaboração e/ou pelo
Termo de Referência Técnica;
 Retenção de recursos (descontos em folha de pagamento), sem o comprovante de repasse aos
órgãos competentes,
 Não apresentar e/ou manter a regularidade fiscal exigida na formalização deste contrato.
Os repasses poderão ser reduzidos na seguinte hipótese:

 Despesas glosadas pelo Departamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO quando da
utilização dos recursos em desacordo com os critérios estabelecidos para a execução, comprovada por
análise documental ou supervisão.

18. BALANÇO DE CONTAS ANUAL:
As Organizações da Sociedade Civil devem apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, a
documentação referente às despesas executadas do ano anterior, contendo:
a) A publicação do balanço anual referente às despesas executadas no ano anterior.
b) Apresentar as certidões negativas de Receita Federal, Caixa Econômica Federal (FGTS),Posto Fiscal
Municipal e Estadual, Procuradoria e INSS.
c) Os documentos originais de receitas e despesas, vinculados ao Contrato de Gestão selecionado,
referentes à comprovação da aplicação dos recursos próprios e/ou de origem pública, depois de
contabilizados, ficarão arquivados na OSs, por 10 anos a disposição do Município.
d) Depois de aprovado o balancete a OSCs deverão entregar uma copia digitalizada dos mesmos na
Secretaria Municipal de Educação.
19. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO SÃO PAULO
As Organizações da Sociedade Civil devem apresentar até o dia 30 de abril de cada ano, a
documentação referente às despesas executadas do ano anterior, contendo:
a) 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;
b) Demonstrativo da aplicação dos limites e critérios para despesa com remuneração e vantagens de
qualquer natureza percebida pelos dirigentes e empregada;
c) Certidão contendo a composição do Conselho de Administração da Organização da Sociedade Civil,
os nomes de seus membros, a Instituição que representam a forma de sua remuneração e os
respectivos períodos de atuação;
d) Certidão contendo nomes dos dirigentes e dos Conselheiros da Entidade pública gerenciada e
respectivos períodos de atuação, acompanhada do ato de fixação de suas remunerações;
e) Relatório da Organização da Sociedade Civil sobre atividades desenvolvidas no gerenciamento da
entidade pública, objeto do Termo de Colaboração contendo as metas estabelecidas, os resultados
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alcançados as principais realizações e exposição sobre as Demonstrações Contábeis e seus resultados;
f) Relação dos servidores e funcionários públicos que foram cedidos à Organização da Sociedade Civil,
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;
g) Relação dos empregados admitidos ou mantidos com recursos do Termo de Colaboração, indicando
as funções e o valor global despendido no período;
h) Balanços dos exercícios encerrado e anterior, demais demonstrações contábeis e financeiras;
i) Certidão expedida pelo Conselho Regional de Contabilidade – CRC, comprovando a habilitação
profissional dos responsáveis por balanços e demonstrações contábeis;
20. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO E DO GERENCIAMENTO DA PARCERIA
O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução do TERMO DE
COLABORAÇÃO serão realizados pelos seguintes órgãos:
1. Conselho de administração da Instituição: Tem a atribuição de fiscalizar o cumprimento das diretrizes
e metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e as contas anuais da instituição.
2. Comissão Gestora: Tem a atribuição de analisar os relatórios mensais e finais encaminhados pela
Instituição.
3. Comissão de Avaliação: Composta conforme decreto xxxx.
21. DISPOSIÇÕES FINAIS
O presente TERMO DE REFERÊNCIA TÉCNICA fará parte, na sua íntegra, do edital de Chamada
Público, como Anexo I.
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ANEXO II – PLANO DE TRABALHO

1. IDENTIFICAÇÃO
Nome
Fundação
Presidente / Coordenadora
Mandato atual Diretoria
Fundamentação Legal
Constituição da Entidade - conforme Estatuto
DESCRIÇÃO DA REALIDADE
Objeto da Parceria – Justificativa
Capacidade de Atendimento
Forma de Atendimento
Critérios de Elegibilidade
Caracterização da Clientela
2. DEFINIÇÃO DE METAS
Plano de Ação
Fases de Execução
Objetivos
Conteúdo
Período de execução
3. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL
4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
Quadro de Recursos Humanos
Cronograma de Desembolso Recursos Públicos
Valor de Parceria/Subvenção
Previsão de Execução do Objeto
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ANEXO III – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
1. IDENTIFICAÇÃO
Nome da entidade/Escola
Endereço
Funcionamento
Apresentação
2. JUSTIFICATIVA
Legislação pertinente: Constituição Federal, ECA, LDB, Resoluções do Conselho Nacional de
Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de Educação.
Diretrizes do MEC: Referenciais Curriculares Nacionais para educação infantil (RCNs), bem como
diretrizes e resoluções da Secretaria Municipal da Educação.
Fundamentos teórico-metodológicos do atendimento, cuidados e educação a serem realizados
na Instituição, concepção de infância desenvolvimento e aprendizagem;
Análise da Realidade (contextualização) sob dois olhares: a comunidade externa à escola e a
comunidade interna.
Valores e Missão da escola posicionamento, visão ideal de sociedade e de homem;
3. PROPOSTA DE AÇÃO
Objetivos e duração do Projeto Político Pedagógico
Organização Escolar: estrutura física, organizacional e funcional, incluindo a subdivisão em grupos
de crianças por faixa etária: nº e identificação de profissionais responsáveis por grupo;
identificação dos ambientes físicos destinados a cada grupo de crianças a ao coletivo;
As atividades desenvolvidas visando atender a faixa etária envolvida;
Cuidados necessários para resguardar a segurança de acordo com a faixa etária;
Orientação Pedagógica: sistema de planejamento didático-pedagógico e acompanhamento do
trabalho da equipe escolar na relação entre si e com as crianças, bem como, na relação com a
comunidade externa à escola.
Formação Continuada dos educadores e funcionários: em serviço e em cursos promovidos pela
Secretaria Municipal da Educação e demais instituições educativas.
Gestão democrática da escola:
Educação Inclusiva
4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E REVISÃO DO PROJETO
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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ANEXO IV – DECLARAÇÕES DO TCE
TERMO DE CIÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO
MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 00/2018
PROCESSO Nº 281.417/18
MUNICÍPIO DE ARUJÁ
Órgão ou Entidade:
Objeto: FORMALIZAR PARCERIA, ATRAVÉS DE “TERMO DE COLABORAÇÃO”, COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME
DE MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, VISANDO O ATENDIMENTO E
AMPLIAÇÃO DE VAGAS À CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 3 (TRÊS) ANOS E EM UNIDADES
ESPECÍFICAS, DE 4 (QUATRO) À 5 (CINCO) ANOS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – CMEIS
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE ARUJÁ
Contratada:
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e,
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e
julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da
tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso
interesse, para nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor
recursos e o mais que couber.
Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais.
Arujá, _____ de _____________de 2018
______________________________
Contratada

_____________________________
Contratante
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
Em se tratando de obras/serviços de engenharia:
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as
penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em
especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo
arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão
remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus
custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações
decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo
com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi
contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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ANEXO V – MODELO DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA
Declaro que a [identificação da organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital de Chamada Pública nº 003/2018 e em seus anexos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da Lei, pela veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados
durante o processo de seleção.
Local-UF, ____ de ______________ de 20___.
...........................................................................................
(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS
Declaro para os devidos fins, que a [identificação da organização da sociedade civil –
OSC] e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei nº 13.019, de 2014.
Nesse sentido, a citada entidade:

- Está regularmente constituída;
- Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
- Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da

administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração,
estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Obs.: a presente vedação não se aplica às entidades que, pela

sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente
informado e justificado pela OSC), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria
simultaneamente como dirigente e administrador público (art. 39, §5º, da Lei nº 13.019/14);

- Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 anos, observadas as exceções
previstas no art. 39, caput, inciso IV, alíneas “a” a “c”, da Lei 13.019, de 2014;
- Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a
administração pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de
celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo;
- Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 anos; e
- Não tem entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares
ou rejeitadas por Tribunal de Contas, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos; julgada responsável
por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar a
inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
,

de

de

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)
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ANEXO VI – MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXX/2018
Processo nº 281.417/18
TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM a Prefeitura Municipal de Arujá - SP, e O
(A).................................................. QUALIFICADO(A) COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE EDUCAÇÃO,
PARA..................................................................................................................
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura Municipal de Arujá, neste ato representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. .............,portador da Cédula de Identidade RG nº .................., CPF nº .....................,
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado o(a) ................................., com CNPJ/MF nº
....................., com endereço à Rua ..................................... e com estatuto arquivado no ......... Cartório de
Registro de Títulos e Documentos sob nº ......................., do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de São Paulo,
neste ato representada por seu .........., Sr. ......................., RG nº ........................, C.P.F. nº
..............................., doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista o que dispõe a Lei Municipal nº
2251 de 21 de agosto de 2009, e considerando a declaração de Dispensa de Licitação inserida nos autos do
Processo nº..................., fundamentada no § único, do artigo 15º, da Lei Municipal nº 2.251 de 21 de agosto
de 2009, combinado com o artigo 26, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações
posteriores, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014 e demais legislações pertinentes,
RESOLVEM celebrar o presente TERMO DE COLABORAÇÃO, mediante as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1.1. O presente termo de colaboração terá por objeto A FORMALIZAÇÃO DE PARCERIA, COM
ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADES EM REGIME DE
MÚTUA COOPERAÇÃO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, QUE APRESENTAREM O PLANO DE
TRABALHO QUE MELHOR SE ADEQUAR AO OBJETO A SER PACTUADO:
- ATENDER A CAPACIDADE TOTAL DE VAGAS EM CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL (CMEIS), NA MODALIDADE CRECHE CONFORME ITENS DO ANEXO I DESTE EDITAL,
PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE (0) ZERO A (3) TRÊS ANOS, E EM UNIDADES
ESPECÍFICAS, DE 4 (QUATRO) À 5 (CINCO) ANOS, NOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO
INFANTIL – CMEIS (ANEXO I).
Parágrafo Único – Integram e completam o presente Termo de Colaboração, para todos os fins de direito,
obrigando as partes em todos os seus termos:
Anexo I – PLANO DE TRABALHO (apresentado pela OS)
Anexo II – PROJETO PEDAGÓGICO (apresentado pela OS)
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
O valor mensal para cada módulo da Educação Infantil, definidos pela Secretaria Municipal de Educação,
seguirão os seguintes critérios:
SEGMENTO

PERÍODO
INTEGRAL

PERÍODO
PARCIAL

BERÇÁRIO I
BERÇÁRIO II
MATERNAL I
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MATERNAL II
JARDIM/PRÉ
Parágrafo Primeiro - O valor do repasse mensal será equivalente a soma de alunos atendidos por grupo
de escolas, e proporcional ao período. Para fins de composição do valor per capita, será considerada a faixa
etária da criança atendida.
Parágrafo Segundo - As parcelas dos recursos transferidos no âmbito da parceria serão liberadas em
estrita conformidade com o cronograma desembolso aprovado no plano de trabalho, transferidos
eletronicamente na conta indicada pela organização da sociedade civil, não havendo sob hipótese alguma
antecipação de pagamento.
Parágrafo Terceiro - O Município reserva-se o direito de reter os pagamentos à organização da sociedade
civil, caso constatado qualquer das impropriedades previstas nos arts. 48 da Lei nº 13.019/2014.
Parágrafo Quarta - Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento
será suspenso até comprovada sua regularização.
CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PAGAMENTOS
Os pagamentos serão realizados em 12 parcelas iguais, sendo a 1ª paga em até 02 dias uteis após a
assinatura do contrato e as demais até 5º dia da emissão do atestado.
Parágrafo Primeiro - A despesa decorrente da presente Chamada Pública onerará a seguinte dotação
orçamentária: 02.04.00.02.04.04.12.365.2121 – PARCERIA TERCEIRO SETOR
CLÁUSULA QUARTA – DA PERMISSÃO DE USO E ADMINISTRAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS
Os próprios onde funcionam os CMEIs serão cedidos para uso da OSC em questão que irá administrar
a unidade.
O Termo “cedido”, aqui, se refere a “cessão” por terceiros ou mesmo “cessão” pela Administração
Pública (Municipal, Estadual ou Federal) já legalmente efetivada e válida, nos termos de Lei 13.019/14, para a
execução de outras parcerias ou projetos, sem prejuízo da execução da parceria que aqui se pleiteia e
também previsto na Lei Municipal nº 2.251 de 21 de Agosto de 2009.
Caberá à organização social realizar os pagamentos das faturas de água, energia elétrica e telefone,
e outras faturas de serviços das unidades que serão gerenciadas, além de adquirir e/ou manter serviços de
acesso à internet e conectividade adequada para os sistemas informatizados; além de realizar pequenos
reparos (pintura, hidráulica, elétrica, etc.);
Caso a organização da sociedade civil adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos
provenientes da celebração da parceria, o bem será gravado com cláusula de inalienabilidade, e ela deverá
formalizar promessa de transferência da propriedade à administração pública, na hipótese de sua extinção.
Os bens remanescentes adquiridos com recursos transferidos poderão, a critério do administrador
público, ser doados quando, após a consecução do objeto, não forem necessários para assegurar a
continuidade do objeto pactuado, observado o disposto no respectivo termo e na legislação vigente.
Os serviços e/ou produtos para desinsetização, dedetização e/ou desratização, além de limpeza de
caixa d´água e sistema de alarme serão executados pela Secretaria Municipal de Educação;
CLÁUSULA QUINTA – DIREITOS E OBRIGAÇÕES
5.1. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços mencionados na Cláusula Primeira, segundo as
metas pactuadas, conforme pactuado no Plano de Trabalho e Projeto Politico Pedagógico, que passam a
fazer parte integrante a este e ainda, no mínimo:
a) Fornecer aos alunos 04 (quatro) refeições diárias, com acompanhamento de profissional de nutricionismo
da Secretaria de Educação do Município de Arujá, cuja alimentação será suprida na forma de repasse de
gêneros alimentícios, per capita.
b) Atender os alunos no mesmo horário e carga horária padronizada dos CMEIs da rede pública municipal,
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sendo das 08h às 17h no período integral, das 08h às 12h no período parcial manhã e das 13h às 17h no
período parcial tarde.
c) Respeitar o número de profissionais, educadores habilitados e números de alunos por sala de aula,
conforme decreto Municipal 6.861 de 13 de Novembro de 2017, e Lei Municipal nº 2.377 de 23 de Novembro
de 2010.
d) Apresentar Projeto Pedagógico adequado à faixa etária dos alunos atendidos, com base na Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9394/96, Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil,
Base Nacional Comum Curricular, Matriz Curricular de Educação Infantil da Rede de Ensino Municipal, Proposta
Curricular da Rede Municipal de Educação para atendimento de crianças de (0) zero à (3) três anos, e em
unidades específicas de (4) quatro à (5) cinco anos.
e) A entidade deverá se comprometer a executar o serviço de atendimento educacional das crianças
matriculadas e das que vierem a ser matriculadas, respeitando a capacidade física;
f) Comparecer em juízo nas questões trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou contra o
Município, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do
Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive honorários;
g) Fica ainda responsável pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha a causar à
Administração ou a terceiros em decorrência da execução do objeto, correndo exclusivamente às suas
expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;
h) Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pelo Município;
i) Facilitar a fiscalização pelo Município, por meio da atuação do Gestor, da Comissão de Monitoramento e
Avaliação durante a vigência da parceria;
j) Cumprir em sua integralidade, as exigências da Chamada Pública, Plano de Trabalho e seus anexos.
K) A Contratada reconhece e declara expressamente a sua responsabilidade pelo atendimento das metas
pactuadas, nos termos dos Artigos 22, 24 e 37 da Lei nº 13.019/2014 e demais legislações, normas e
regulamentos pertinentes à matéria, conforme as condições do contrato.
Parágrafo Único – No caso da Contratada ser responsável pelo fornecimento de insumos, este deve ser de
1ª qualidade, responsabilizando-se por qualquer problema surgido na execução das ações e trabalhos
inerentes a execução da parceria, devendo reparar de forma premente no total ou parcialmente para o bom
andamento da mesma.
5.2. A CONTRATANTE é responsável, obrigando-se nos seguintes termos:
a) A fiscalização da parceria será feita pelo gestor, pela Comissão de Monitoramento e avaliação da
Secretaria Municipal de Educação, com as seguintes atribuições conforme preconizado no art. 61 da Lei
13.019/2014:
b) Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
c) Prover a CONTRATADA dos meios necessários à execução do objeto deste contrato;
d) Programar no orçamento do Município, nos exercícios subsequentes ao da assinatura do presente Contrato,
os recursos necessários, nos elementos financeiros específicos para custear a execução do objeto contratual;
e) Permitir o uso dos bens móveis e imóveis, conforme lei municipal e sempre que uma nova aquisição lhe for
comunicada pela CONTRATADA;
f) Inventariar e avaliar os bens referidos no item anterior desta cláusula, anteriormente à formalização dos
termos de permissão de uso;
g) Promover, mediante autorização governamental observada o interesse público, o afastamento de servidores
públicos para terem exercício na Organização Social de Educação, conforme o disposto na Lei Municipal nº
2.251 de 21 de agosto de 2009;
CLÁUSULA SEXTA – PRAZO
O prazo para execução da presente parceria será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado na forma da
lei, decreto ou edital.
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Parágrafo Primeiro – O prazo estabelecido na Cláusula sétima deste termo contratual poderá ser
prorrogado nos termos dos art. 57 da Lei 13.019/2014.
Parágrafo Segundo – A contratada é obrigada a corrigir, readequar ou realinhar, às suas expensas, no
total ou em parte, os serviços objeto do contrato em que se verificarem incongruências, defeitos ou
incorreções resultantes da execução ou de mão-de-obra e materiais empregados de forma inadequada.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO
A rescisão do presente Contrato obedecerá às disposições contidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações posteriores.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Verificada qualquer hipótese ensejadora da rescisão contratual, o Poder
Executivo providenciará a imediata revogação do decreto de permissão de uso dos bens públicos, a cessação
dos afastamentos dos servidores públicos colocados à disposição da CONTRATADA, não cabendo à entidade
de direito privado sem fins lucrativos direito a qualquer indenização, salvo na hipótese prevista no § 2º do
artigo 79 da Lei federal nº 8.666/93.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em caso de rescisão unilateral por parte da CONTRATADA, a mesma se obriga a
continuar prestando os serviços de saúde ora contratados, por um prazo mínimo de 180 (cento e oitenta) dias,
contados a partir da denúncia do Contrato.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A CONTRATADA terá o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, a contar da
data da rescisão do Contrato, para quitar suas obrigações e prestar contas de sua gestão à CONTRATANTE.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES
A inobservância, pela CONTRATADA, de cláusula ou obrigação constante deste contrato e seus Anexos, ou
de dever originado de norma legal ou regulamentar pertinente, autorizará a CONTRATANTE, garantida a
prévia defesa, a aplicar, em cada caso, as sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 Lei federal nº
8.666/93 e alterações posteriores, combinado com o disposto no § 2º do artigo 7º da Portaria nº 1286/93, do
Ministério da Saúde, quais sejam:
a) Advertência;
b) Multa;
c) Suspensão temporária de participar de licitações e de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 2 (dois) anos;
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A imposição das penalidades previstas nesta cláusula dependerá da gravidade do
fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstâncias objetivas em que ele ocorreu, e
dela será notificada a CONTRATADA.
PARÁGRAFO SEGUNDO - As sanções previstas nas alíneas “a”, “c” e “d” desta cláusula poderão ser
aplicadas juntamente com a alínea “b”.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Da aplicação das penalidades a CONTRATADA terá o prazo de 05 (cinco) dias
para interpor recurso, dirigido ao Prefeito Municipal.
PARÁGRAFO QUARTO - Será aplicada multa de 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, com
prévia notificação à CONTRATADA e o respectivo montante será descontado do pagamento devido em
decorrência da execução do objeto contratual, garantindo-lhe pleno direito de defesa.
PARÁGRAFO QUINTO - A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não elidirá o direito
de a CONTRATANTE exigir indenização integral dos prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar
para os órgãos gestores do SUS, seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal
e/ou ética do autor do fato.
CLÁUSULA NONA – Este Termo de Colaboração poderá ser alterado quando:
1. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante solicitação da organização da sociedade civil,
devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada na administração pública em, no mínimo, 30
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(trinta) dias antes do término de sua vigência.
2. A prorrogação de ofício da vigência do instrumento deve ser feita pela administração pública, antes do seu
término, quando ela der causa a atraso na liberação dos recursos, limitado ao exato período do atraso
verificado.
3. As alterações previstas no caput prescindem de aprovação de novo plano de trabalho pela administração
pública, de análise jurídica prévia da minuta do termo aditivo da parceria e da publicação do extrato do
termo aditivo em meios oficiais de divulgação.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DO GERENCIAMENTO DA PARCERIA
O acompanhamento, monitoramento, avaliação e fiscalização da execução do TERMO DE COLABORAÇÃO
serão realizados pelos seguintes órgãos:
1. Conselho de administração da Instituição: Tem a atribuição de fiscalizar o cumprimento das diretrizes e
metas contratuais e aprovar os demonstrativos financeiros e as contas anuais da instituição.
2. Comissão Gestora: Tem a atribuição de analisar os relatórios mensais e finais encaminhados pela
Instituição.
3. Comissão de Avaliação: Composta conforme portaria Nº 36.225/17.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
O presente Instrumento de Parceria rege-se pelas disposições expressas na Lei 13.019, de 31 de julho de
2014, Lei Municipal N° 2.251 de 21 de agosto de 2009 e pelos preceitos de direito público, aplicando-se lhe
supletivamente no que couberem, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – CASOS OMISSOS - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº
13.019/2014 e dos princípios gerais de direito.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A execução da parceria será acompanhada e fiscalizada pela Comissão
Monitoramento e Avaliação e pelo gestor, que apontará as deficiências verificadas, as quais deverão ser
sanadas pela organização da sociedade civil contratada, devendo esta proceder às correções e os ajustes
necessários ao bom andamento do presente termo.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUARTA - DA PUBLICAÇÃO
O CONTRATO DE GESTÃO será publicado no D.O.E., no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contados da
data de sua assinatura.
CLÁUSULA DÉCIMA-QUINTA - DO FORO
Fica eleito o Foro do Município de Arujá, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para
dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, que não puderem ser resolvidas pelas partes.
E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, na
presença das testemunhas abaixo.
Arujá, _____/______/_______
_________________
CONTRATADA

_________________________
PREFEITO MUNICIPAL

Testemunhas:
1) __________________
Nome:
RG:

2) _____________________
Nome:
RG:
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