>>,»j<;z,-.

PR EF E I TURA
’

SECRETARIA as Acixo SOCIAL

‘
!RA8AlHC£COMPROM¢‘5SO COM VCXIF

CHAMAMENTO PUBLICO n° 011/2022 PARA CELEBRAQAO
DE TERMO DE coi.ABoRAcAo COM oReAN|zAcAo DA
SOCIEDADE CIVIL PARA ExEcu<;Ao no SERVl(;O DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E
ADULTOS com DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 017643l2022 PMFISEDAS

EDITAL

O MUNlClPlO DE FRANCA, por intermedio da SECRETARIA MUNICIPAL
DE AQAO SOCIAL, doravante denominada ADMINISTRAQAO PUBLICA
cuja competéncia foi outorgada pela Portaria SEDAS n° 01, de 08 de margo,
de 2022 - que institui Ato Normativo Setorial no ambito da Secretaria de Acéo
Social de Franca - SP - SEDAS, regulamentando o regime juridico das
parcerias, com base na Lei n° 13.019 de 2014, inscrita no Cadastro Nacional
da Pessoa Juridica - CNPJ sob o n° 47.970.769/0001-04, com sede na
Avenida Champagnat, n° 1.750, Bairro Centro, Franca, Estado de Sao Paulo,
publica EDITAL DE CHAMAMENTO PUBLICO, visando celebrar TERMO
DE COLABORAQAO com Organizacao da Sociedade Civil, sem fins
lucrativos, regendo-se pelo disposto na Lei Nacional Complementar n° 101,
de 4 de maio de 2000, nas leis orcamentarias de Franca, na Lei Nacional n°
13.019, de 31 de julho de 2014, na Lei n° 8.742, de 07 de dezembro de 1993
e suas alteracoes, na Resolucao CNAS n° 145, de 15 de outubro de 2004
que promulga a Politica Nacional de Assisténcia Social - PNAS/2004; na
Norma Operacional Basica do Sistema Unico de Assisténcia Social aprovada
pela Resolucéo CNAS n° 33, de 12 de dezembro de 2012; na Norma
Operacional Basica de Recursos Humanos do Sistema Unico de Assisténcia
Social - NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolucao do CNAS n° 269, de 13 de

dezembro de 2006; na Resolucéo n° 109, de 11 de novembro de 2009 que
institui a Tipificacéo Nacional de Servicos Socioassistenciais e suas normas
correlatas; nas disposicoes da Resolucéo CNAS n° 17, de 20 de junho de
2011, e na Resolucao CNAS n° 09, de 15 de abril de 2014; nas lnstrucoes
Normativas do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo vigentes e nos
demais atos normativos aplicaveis, conforme condicoes e procedimentos a
seguir descritos:
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PARTE l - DO DIAGNOSTICO
A garantia dos direitos sociais das pessoas com deficiéncia no Brasil é
recente e permeada de desafios, cabendo as politicas publicas garanti-los,
criminalizando praticas discriminatorias. Somente politicas publicas voltadas
ao rompimento das barreiras poderao garantir a insercao das pessoas com
deficiéncia em ambientes vitais para o desenvolvimento social coletivo e
individual.
A historia dos direitos sociais das pessoas com deficiéncia surge
somente no século XX. Em 1987, o Brasil acatou as recomendacoes da ONU
e fez uma Emenda a Constituicao de 1967, assegurando aos “deficientes a
melhoria de sua condicéo social e economica especialmente mediante:

educacao especial gratuita; assisténcia, reabilitacao e reinsercao na vida
economica social do pais, proibindo descriminacéo inclusive quanto a
admissao ao trabalho ou ao servico publico e a salarios e garantia de acesso
a edificios e logradouros publicos."
A Constituicao de 1988 ao promulgar direitos e garantias fundamentais
aos brasileiros, juntamente com os direitos civis e politicos, propos adocao do
principio da integracao social da pessoa com deficiéncia, assegurando seu
acesso aos logradouros pUb|lCOS e privados e aos meios de consumo coletivo.
A Lei n° 7.853 de 1989 criou a Coordenadoria Nacional para lntegracao
da Pessoa Portadora de Deficiéncia (Corde), com a atribuicao de garantir a
efetivacao das acoes governamentais necessarias ao pleno exercicio dos
direitos basicos das pessoas portadoras de deficiéncia.
Em 1999, o Decreto n° 3.298 instituiu a Politica Nacional para a
lntegracao da Pessoa Portadora de Deficiéncia, que objetiva assegurar o
pleno exercicio dos direitos sociais e individuals dessas pessoas. Somandose a essa legislacéo, a Lei n° 10.098, de 19 de dezembro de 2000, constituiu
normas gerais e critérios basicos para a promocao da acessibilidade por parte
das pessoas portadoras de deficiéncia ou com mobilidade reduzida.
O texto da Convencao lnternacional sobre os Direitos da Pessoas com
Deficiéncia, publicado em 2007, acordou que Pessoas com Deficiéncia sao
aquelas que tém impedimentos de longo prazo de natureza fisica, mental,
intelectual ou sensorial, os quais, em interacao com diversas barreiras
(arquitetonicas, atitudinais e de comunicacao), obstruem sua participacao
plena e efetiva na sociedade em igualdades de condicoes com as demais

pessoas.
Em 2015 foi instituida a Lei Brasileira de lnclusao da Pessoa com
Deficiéncia, também chamado Estatuto da Pessoa com Deficiéncia, destinada
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a assegurar e a promover, em condicoes de igualdade, o exercicio dos direitos
e das liberdades fundamentais das pessoas com deficiéncia, visando a
inclusao social e a cidadania.
As normativas determinam que é responsabilidade da Politica de
Assisténcia Social realizar a protecao social a individuos e familias em
situacao de vulnerabilidade e risco pessoal e social. O SUAS considera a
deficiéncia como situacéo de vulnerabilidade e risco social quando ha a
dependéncia de cuidados de terceiros, situacao de risco por violacao de
direitos e situacao de violéncia para os cuidados e cuidadores, em virtude do
stress pela oferta continuada de cuidados familiares; o nao acesso a direitos
essenciais; o isolamento social; a extrema pobreza; envelhecimento,
adoecimento ou auséncia dos cuidadores familiares.
Dessa forma, os objetivos dos servicos e beneficios do SUAS para as
pessoas com deficiéncia e suas familias consistem em contribuir para o
processo de habilitacéo e reabilitacaol; superacao de barreiras para a
igualdade de oportunidade de acesso e ampliacao da participacao social;
ampliacao do acesso a direitos essenciais; melhoria das condicoes sociais
das PCD e suas familias; a construcao da autonomia e a ampliacao das
condicoes de enfrentamento das situacoes de vulnerabilidade e risco por
violacao de direitos (isolamento social; negligencia, maus tratos e abandono;
violéncia fisica, psicologica, sexual e patrimonial, dentre outras); apoio e
atencao integral as familias para o fortalecimento do seu papel protetivo.
Todos os programas, sen/icos e beneficios socioassistenciais
contemplam as pessoas com deficiéncia e suas familias e tém 0 proposito de
romper com a pratica segregacionista e do isolamento, favorecendo o convivio
comunitario e a convivéncia entre toda e qualquer diferenca. Contudo, a partir
da Tipificacao Nacional dos Servicos Socioassistenciais, aprovada pelo
Conselho Nacional de Assisténcia Social — CNAS por meio da Resolucao n°
109, de 11 de novembro de 2009, a Politica Nacional de Assisténcia Social
passou a reconhecer no rol das ofertas afiancadas pelo SUAS, o Servico de
Protecao Social Basica no domicilio para pessoas com deficiéncia e idosa, o
’ A RESOLUQAO CNAS N° 34 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2011 define a Habilitacao e
Reabilitacéo da pessoa com deficiéncia e a promocéo de sua integracao a vida comunitaria
no campo da assisténcia social. De acordo com o artigo 2° da resolucao, a incluséo a vida
comunitaria "e um processo que envolve um conjunto articulado de acoes de diversas
politicas no enfrentamento das barreiras implicadas pela deficiéncia e pelo meio. cabendo a
assisténcia social ofertas proprias para promover o fortalecimento de vinculos familiares e
comunitarios. assim como a autonomia, a independéncia, a seguranca. o acesso aos direitos
e a participacéo plena e efetiva na sociedade”. O paragrafo segundo do mesmo artigo
assegura que a “Protecao Social devera ser afiancada por meio da oferta de servicos,
projetos. programas e beneficios socloassistenciais organizados por niveis de protecéo social
basica e especial de media e alta complexidade.“
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Servico de Protecao Social Especial para Pessoas com Deficiéncia, ldosas e
suas Familias e o Sen/ico de Acolhimento lnstitucional para jovens e adultos
com deficiéncia em situacao de dependéncia, compondo as ofertas de
servicos em todos os niveis de protecao e complexidade do SUAS.
A Secretaria de Acao Social, institucionalmente responsavel pelo
planejamento e execucao da Politica de Assisténcia Social no municipio de
Franca, dispoe de servicos de protecao social basica e especial de media e
alta complexidade para atender as pessoas com deficiéncia e suas familias e,
neste momento, propoe ampliar vagas no Servico de Residéncia lnclusiva,
baseada em informacoes e dados estatisticos sobre esse publico no municipio,
a saber.
Segundo o Censo Demografico do IBGE (2010), cerca de 45,6 milhoes
de brasileiros ou 23,9% da populacao total, tém algum tipo de deficiéncia visual, auditiva, fisica ou intelectual. Desse total, 25,8 milhoes (56,5%) sao
mulheres, 19,8 milhoes (43,5%) sao homens. Destas pessoas, que
corresponde a aproximadamente a ‘A da populacao total do pais, 6,7% tem
alguma deficiéncia severa e apresenta algum grau de dependéncia.
De acordo com a Pesquisa Nacional de Saude (PNS), realizada pelo
IBGE em 2019, o Brasil tem mais de 17 milhoes de pessoas com deficiéncia,
o que equivale a 8,4% da populacéo com mais de dois anos. A pesquisa
aponta que a maioria tem deficiéncia fisica em membros inferiores ou
superiores, somando 53% do total de pessoas com deficiéncia. Destaca-se
que 28% tém deficiéncia visual, sendo classificadas com cegueira ou baixa
VISGO.

Em relacao ao género das pessoas com deficiéncia, a PNS (2019)
aponta que 10,5 milhoes sao mulheres e 6,7 milhoes homens. Ja em relacao
a raca/etnia, 69% sao negros (pretos e pardos) e 31% sao brancos. No tocante
a faixa etaria, a pesquisa nacional apresenta que a 8 em cada 10 pessoas

com deficiéncia tem mais de 40 anos, sendo a maioria idosos com 60 anos ou
mais.
Em Franca, o Censo do IBGE de 2010, registrou que 78.553 pessoas
declararam ter alguma deficiéncia, equivalendo a 24% do total de municipes.
Entre essas, 28,6% apresentam grande dificuldade, representando 7% da
populacao total do municipio, sendo que 3.308 possuem deficiéncia auditiva,
4.153 possuem deficiéncia mental/intelectual, 7.041 possuem deficiéncia
motora e 8.006 possuem deficiéncia visual.
Atualmente, 10.979 pessoas inscritas no Cadastro Unico do municipio
de Franca em janeiro de 2022, declaram ter alguma deficiéncia,
representando 16% do total de pessoas cadastradas (66.606). Dessas, 64%
possuem 40 anos ou mais, sendo a maioria idosa, com 60 anos ou mais; 49%
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séo do sexo masculino e 51% do sexo feminino. A maioria se declara de cor
branca (57%), seguidos de parda (33%), preta (10%) e amarela (1%). Quanto
a renda: 2.627 correspondem a extrema pobreza (de 0 a R$ 100,00 per capita),
727 a pobreza (de R$ 100,01 a R$ 200,00 per capita) e 3.771 a baixa renda
(de R$ 200,01 ate meio salerio minimo per capita).
Em relacao as pessoas com deficiéncia que precisam de cuidados de
terceiros, 5.420 recebem ajuda de alguem da familia, 691 pessoas declaram
receber ajuda de alguma instituiceo, 256 recebem ajuda de cuidador
especializado, 139 recebem ajuda de vizinhos e 119 declararam receber ajuda
de outra forma.
Grafico 01- Faixas etarias das Pessoas com Deficiencia em FrancalSP.

Faixa Etérias das PcD's - Franca-SP

a0a17anos
I 18 a 39 anos
40a59anos
n60anosou+

Fonte: CECAD.

Ainda, segundo o Cadastro Unico, das 569 pessoas em situacao de rua
cadastradas em Franca, 126 declararam possuir algum tipo de deficiencia.
Em relacao ao tipo de deficiéncia, a maior parte das pessoas de
Franca cadastradas no GESUAS, Sistema lnformatizado do Sistema Unico de
Assisténcia Social adotado como instrumento de vigilancia no municipio
desde 2021, declarou a deficiéncia fisica, sendo 41%, seguidas das
deficientes intelectuais ou mentais, com 19%.
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Tabela 01- Quantidade de Pessoas por tipo de Deficiencia em Franca/SP.
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4.762
2.165
1.965
1.256
517
389
324

Deﬁciencia fisica
Deficiéncia mental ou intelectual
Transtorno/doenca mental
Baixa Visao
Surdez leve/moderada
Surdez severa/profunda
Cegueira
Sindrome de Down

161

TEA - Transtorno do Espectro Autista
Mudez

13
3

41 °/0
1 9°/o
1 7°/0
1 1 °/0
5°/0
3°/0
3%
1 °/o

o%*
0°/0*

Fonte; GESUAS — 04/2022 — Franca

Grefico 02 — Tipos de Deficiéncia

Tipos de Deficiéncia
I Deficiéncia fisica
11%
1%

I Deﬁciéncia mental ou
intelectual

at Transtorno/doenga mental
I Baixa Visao
i Surdez leve/moderada

\

Fonle: GESUAS - 04/2022 - Franca

Em relacao ao Beneficio de Prestacao Continuada (BPC), 3.120
pessoas com deficiéncia no municipio recebem o valor mensal, tendo como
referéncia o mes de janeiro de 2022.
A0 cruzarmos este dado com o Cadastro Unico, 0 numero de
beneficiarios ainda é inferior a soma de pessoas com deficiéncia classificadas
abaixo da linha de pobreza. Fato que permite considerar que tenham pessoas
6
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com deficiéncia no municipio em situaceo de vulnerabilidades sociais que
ainda nao conseguiram acessar o BPC.
O municipio de Franca, atraves da Secretaria de Acao Social criou em
2019, o Beneficio Temporario de Transferencia de Renda as Familias de

Origem, Extensa e de Apoio de criancas e adolescentes em situacao de risco
pessoal e social para prevenir o acolhimento institucional elou apoiar a
reintegracao familiar quando em situacao de acolhimento. Este beneficio
consiste no repasse de um valor equivalente a um salario minimo mensal e
acompanhamento sociofamiliar.
Em 2021, o Beneficio de Transferéncia de Renda Familia de Origem,
Extensa e Rede de Apoio, atraves da Lei Municipal 9.022/2021, incluiu a

pessoas ldosas e com deficiencia em situacao de risco pessoal e social e na
iminencia de serem encaminhados para o Servico de Acolhimento
lnstitucional. Foram beneficiadas 09 pessoas com deficiéncia e suas familias
neste primeiro momento e que constavam em lista de espera para
acolhimento em Residéncia lnclusiva.
Entre janeiro e abril de 2022 foram beneficiadas 11 pessoas com
deficiéncia em situacao de risco e suas familias e tem-se constituido em
medida de protecao social com grande impacto na preservacao dos vinculos
familiares e comuniterios desta populacao, e uma alternativa exitosa ao
acolhimento institucional. A partir de maio desse ano, serao criadas mais 15
vagas conforme acordado com 0 Ministerio Publico, totalizando 35 beneficios.
O presente Edital de Chamamento Publico propoe a ampliacao de 12
vagas no Servico de Residencia lnclusiva que somada as vagas je existentes,
totalizara 48 vagas para acolhimento de pessoas com deficiéncia no municipio

PARTE ll - DAS CARACTERlSTlCAS DA PARCERIA
1. DO OBJETO

1.1. O presente Edital tem por objeto o Chamamento Publico de
Organizacoes da Sociedade Civil (OSC), sem fins lucrativos para, em parceria
com a SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL, executar o Servigo de
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM

DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA, pelo periodo de are so meses.

1.2. A parceria sera formalizada mediante assinatura de Termo de
Colaboragéo, cuja minuta encontra-se no Anexo ll deste Edital.
1.3.

O inicio de execuceo do servico este previsto para 18/08/2022, devendo 0
7
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Custo Financeiro do Servico ser apresentado pelo periodo de 4 (quatro) meses e
14 dias, finalizando em 31 de dezembro de 2022.

2. no NUMERO DE ATENDIDOS
2.1. A parceria a ser firmada objetiva o acolhimento de 48 (quarenta e
oito) jovens e adultos, de 18 a 59 anos de idade, com deficiéncia, de ambos
os sexos, em situacao de dependencia, prioritariamente beneficiarios do BPC,
que nao disponham de condicoes de autossustentabilidade ou de retaguarda
familiar e/ ou que estejam em processo de desinstitucionalizacao por
maioridade nos Acolhimentos de Criancas e Adolescentes e instituicées de
longa permanéncia atraves dos SERVICOS DE ACOLHIMENTO
INSTITLJCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA EM
RESIDENCIA INCLUSIVA.
3. DAS MODALIDADES DE ATENDIMENTO

3.1. O acolhimento de 48 (quarenta e oito) jovens e adultos devera ser
organizado em 4 (quatro) unidades de Residéncia lnclusiva independentes,
com capacidade para acolher 12 (doze) pessoas cada uma.
3.2. As OSCs que se propuserem a participar do presente Chamamento
Publico devereo, necessariamente, apresentar 1 (uma) unica Proposta de
Plano de Trabalho para as 4 (_quatro)_unidades de Acolhimento lnstitucional
para Jovens e Adultos com Deficiencia em Residéncia lnclusiva.

4. DO PUBLICO-ALVO
4.1. Jovens e adultos com deficiéncia, de ambos os sexos, em situacao de
dependencia, prioritariamente beneficierios do BPC, que néo disponham de
condicoes de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ ou que
estejam em processo de desinstitucionalizacao por maioridade nos
Acolhimentos de Criancas e Adolescentes e instituicoes de longa
permanéncia, que vivenciem condicoes de desabrigo, abandono e situacoes
de risco e violacao de direitos.
4.2 Na mesma residéncia devem conviver pessoas acima de 18 anos com
diferentes tipos de deficiéncia, devendo serem respeitadas as questées de
género, idade, religiao, raca e etnia, orientacao sexual e situacoes de
dependencia.

4.3 As pessoas com vinculo de parentesco ou afinidade devem ser atendidos
na mesma unidade.
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5. DA ABRANGENCIA
Abrangéncia Municipal

6. DAS FORMAS DE ACESSO
6.1. O publico atendido sera encaminhado pelas Unidades Estatais de
Proteceo Social Centros de Referéncia Especializados de Assistencia Social
- CREAS
6.2. As regras de transicao dos sen/icos previstos neste Edital serao definidas
conjuntamente pelo Departamento de Protecao Social Especial, pelas
Unidades Estatais Centro de Referéncia Especializado de Assisténcia Social
— CREAS I e ll e Setor de Vigilancia, Monitoramento e Avaliacao da SEDAS.
7. DO HORARIO DE FUNCIONAMENTO
7.1. lninterrupto, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano.
8. DAS CARACTERISTICAS DO OBJETO
A especificidade desse Servico este na oferta de atendimento integral
que garanta condicées de estadia, convivio, endereco de referéncia, para
acolher com privacidade jovens e adultos com deficiéncia que nao disponham
de condicoes de autossustentabilidade ou de retaguarda familiar e/ ou que
estejam em processo de desinstitucionalizacao por maioridade nos
Acolhimentos de Criancas e Adolescentes e lnstituicées de Longa
Permanéncia e sem condicoes de autossustento. O trabalho deve ser
realizado com respeito as questﬁes de género, idade, religiéo, raga e etnia,
orientagao sexual e situagﬁes de dependéncia. Nao e recomendado 0
acolhimento exclusivo e simulténeo de pessoas em situagéo de total dependéncia,
garantindo 0 carater heterogéneo do espago residencial, com vistas a fortalecer
possibilidades de interagéo entre os residentes, inclusive com pessoas com
diversos graus de dependéncia convivendo entre si.
Deve estar localizado no espaco urbano de forma democratica, em
areas residenciais da comunidade, sem distanciar excessivamente do padrao
das casas vizinhas, nem da realidade geogrefica e sociocultural dos usuarios

respeitando o direito de permanéncia e usufruto da cidade com seguranca,
igualdade de condicoes e acesso aos servicos publicos. A infraestrutura das
Residéncias deve garantir espacos e rotas acessiveis considerando as
especificidades e caracteristicas pessoais de cada residente de forma a neo
prejudicar a mobilidade dos mesmos no émbito da residéncia e entorno.
O Servico requer uma equipe preparada, com postura acolhedora, nao
discriminatoria, que promova atencao e escuta qualificada, com a devida

»

A I o PREFEI TURA

SECRETARIA DE ACAO SOCIAL

TRR8AlHCfC()ﬁ'PROMf§$0 C01" V00’

atencao para nao haver relacao de subordinacao dentre outras caracteristicas
necessarias para atender as diversidades deste publico.
Deve ser ofertado atendimento individualizado e especializado, com
vistas a conhecer a histéria da pessoa que este sendo atendida, favorecendo
a construcao progressiva da autonomia, o desenvolvimento de capacidades
adaptativas para a vida diaria, a inclusao social, comunitaria e 0 fortalecimento
dos vinculos familiares com vistas a reintegracao elou convivéncia. As regras
de gestao e de convivio deverao ser construidas de forma participativa e
coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuarios.
O estudo diagnostico e o Plano Individual de Atendimento deverao ser
construidos de forma participativa desde o momento de inserceo do usuario
no Servico e podera contar com a participaceo de profissionais de outras
politicas setoriais, sempre em comunicagzao direta com a Unidade de
Referéncia.
E fundamental pautar a execucao do Servico na perspectiva da
integralidade dos sujeitos frente aos contextos social, comunitario e familiar,
vislumbrando a promocao, protecao e defesa de direitos; garantindo o acesso
a beneficios, projetos, programas e outros servicos da Politica de Assisténcia
Social, bem como de outras politicas. O processo de acompanhamento e de
desligamento devera ser construido em conjunto com a Unidade de
Referencia — CREAS. Este processo devera ser gradativo e contar,
necessariamente, com a participacao do usuario, prevendo acoes e
articulacao com outros servicos da rede de atendimento e a matricialidade
sociofamiliar para planejamento do trabalho.
A OSC devera garantir a participacao da equipe nas formacées e

capacitacées ofertadas pelo orgao gestor e outras que se fizerem necesserias,
alem dos trabalhadores respeitarem os fluxos, protocolos e procedimentos
pactuados com a Unidade de Referéncia e Orgao Gestor, incluindo a
utilizacao do Sistema lnformatizado e lntegrado da rede SUAS indicado pela
Secretaria de Acao Social.
9. DOS OBJ ETIVOS

9.1. Ofertar de forma qualificada e personalizada a protecao integral de jovens
e adultos com deficiencia, em situacao de dependéncia, atendendo-os com
dignidade, respeitando a sua vontade e nivel de autonomia.
9.2. Contribuir para a interacao e superacao de barreiras;
9.3. Contribuir para a construcao progressiva da autonomia e protagonismo
no desenvolvimento das atividades da vida diaria;
9.4. Fortalecer os vinculos familiares e comunitarios;
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9.5. lnvestir na reintegracao familiar ou moradia autogerida, quando houver
possibilidade.
9.6. Garantir protecao integral, tendo em vista a privacidade, respeito aos
costumes, tradicoes e a diversidade (raca/etnia, religiao, género e orientacao
sexuah.
9.7. Desenvolver condicoes para a independencia e o autocuidado.
9.8. Favorecer o surgimento e 0 desenvolvimento de aptidoes, capacidades e
oportunidades para que os individuos facam escolhas com autonomia.
9.9. Promover acesso a rede socioassistencial, as demais politicas publicas,
e aos orgaos que compoe o Sistema de Garantia de Direitos.
9.10. Possibilitar a convivencia comunitaria.
9.11. Promover 0 acesso a cultura, ao lazer e ao esporte, atraves de
atividades internas e externas, com vistas aos interesses, vivéncias, desejos
e possibilidades dos individuos.
9.12. Desenvolver capacidades adaptativas para a vida dieria;
9.13. Promover a convivéncia mista entre os residentes de diversos graus de
dependéncia;
9.14. Promover o acesso a rede de qualificacao e requalificacao profissional
com vistas a inclusao produtiva
10. DO TRABALHO ESSENCIAL A0 SERVICO
10.1. Acolhida e escuta qualificada;
10.2. Recepcao, desenvolvimento do convivio grupal e social.
10.3. Estudo Social.
10.4. Apoio aos jovens e adultos com deficiéncia nas atividades de vida diaria.
10.5. Cuidados pessoais.
10.6. Orientacao e encaminhamentos para a rede de servicos locals.
10.7. Construcao de Plano Individual e Familiar de atendimento.
10.8. Acompanhamento e monitoramento dos encaminhamentos realizados.
10.9. Referencia e contrarreferéncia.
10.10. Elaboracao de relatorios elou prontuarios.
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10.11. Trabalho interdisciplinar.
10.12. lnformacao, comunicacao e defesa de direitos.
10.13. Orientacao para acesso a documentacao pessoal.
10.14. Atividades de convivio e de organizacao da vida cotidiana.
10.15. lnsercao em projetos/programas de capacitacao e preparacao para o
trabalho.
10.16. Estimulo ao convivio grupal e social.
10.17. Mobilizacao para o exercicio da cidadania.
10.18. Articulacao da rede de servicos socioassistenciais.
10.19. Articulacao com os servicos de outras politicas publicas setoriais e de
defesa de direitos.
10.20. Articulacao interinstitucional com os demais érgaos do Sistema de
Garantia de Direitos.
10.21. Monitoramento e avaliacao do servigo.
' do sistema lntegrado e lnformatizado indicado pe I o Orgao
7
10.22. A limentacao
Gestor.

11. DAS AQUISIQOES DO USUARIO

Ser acolhido em condicoes de dignidade;
Ter resgatados ou minimizados danos decorrentes de
vivenclas de violéncias e abusos;
Ter sua identidade, integridade e histeria de vida
preservadas;
Seguranca de
Acolhida

Ter acesso a espaco com padroes de qualidade quanto
a higiene, acessibilidade, habitabilidade, salubridade,

seguranca e conforto;
Ter acesso a alimentacao em padroes nutricionais
adequados e adaptados a necessidades especificas;
Ter acesso a ambiéncia acolhedora e espacos

l "I
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reservados para manutencao da privacidade do
usuario e guarda de pertences pessoais;
Ter endereco institucional para utilizacao como
referéncia;
Ter vivéncias pautadas pelo respeito a si preprio e aos
outros, fundamentadas em principios eticos de justica
e cidadania;
Ter acesso a atividades, segundo suas necessidades,
interesses e possibilidades;
Ter

Seguranga de
Desenvolvimento
da Autonomia

l

acompanhamento

que

possibilite

o

desenvolvimento de habilidades de autogestao,
autossustentacao e independéncia;
Ter respeitados os seus direitos de opiniao e decisao.
Ter acesso a espacos proprios e personalizados;
Obter orientacées e informacoes sobre o Servico
direitos;
Ser ouvido e expressar necessidades, interesses e
possibilidades;
Desenvolver capacidades para
autocuidados,
construir projetos de vida e alcancar a autonomia;
Ter ampliada a capacidade protetiva da familia e a
superacao de suas dificuldades;
Ser preparado para 0 desligamento do servico;
Avaliar o servico.
l
l

Seguranga de
Convivio Familiar
e Comunitério

Ter acesso a beneficios, programas, outros servicos
socioassistenciais e demais sen/icos publicos;
Ter assegurado o convivio familiar, comuniterio elou
social.

12.DO IMPACTO SOCIAL ESPERADO

das vlolacoes
dos direitos
'
"
agravamentos ou reincidéncia;
12.1.

e ucao
Rd
'

socioassistenciais,

seus

12.2 lndividuos e familias incluidas em sen/icos e com acesso a
oportunidades;
12.3. Reducao da presenca de pessoas em situacao de abandono;
12.4. lndividuos e familias protegidas;
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12.5. Construcao da autonomia;
12.6. Reinsercao social e comunitaria;
12.7. Rompimento do ciclo da violéncia domestica e familiar.
13. DO REFERENCIAMENTO
13.1. Este Servico e referenciado pelas Unidades Estatais de Protecao Social
Especial - CREAS, 0 que compreende:
a) Receber orientacoes emanadas da Unidade de Referencia alinhadas as
normativas do SUAS;
b) Estabelecer compromissos, relacoes e procedimentos comuns especificos
e ou complementares;
c) Estabelecer vinculos com o SUAS, integrando a rede de servicos
socioassistenciais;
d) Observar fluxos e protocolos definidos pelo Orgao Gestor, referente a
encaminhamentos, insercées, desligamentos, procedimentos e trocas de
informacﬁes.
13.1.1. Referencia: compreende o transito do nivel menor para o de maior
complexidade, ou encaminhamento feito pelo CRAS ao CREAS/Centro Pop,
ou qualquer sen/ico socioassistencial ou para outra politica setorial no seu
territorio de abrangéncia.

13.1.2. Contrarreferéncia: compreende o transito do nivel maior para o de
menor complexidade, atraves da articulacao institucional para a garantia da
acolhida e efetividade do atendimento do usuario encaminhado.
13.1.3. Unidade de Referencia: compreende a Unidade Estatal a qual o
sen/ico este referenciado, podendo ser CRAS, CREAS ou Centro Pop.
14. DOS RECURSOS HUMANOS

14.1. Os Recursos Humanos previstos para o objeto, deverao atender a
Norma Operacional Basica de Recursos Humanos do Sistema Unico de
Assistencia Social — NOB-RH/SUAS, aprovada pela Resolucao do CNAS n°
269, de 13 de dezembro de 2006, assim como pelas disposicées da
Resolucao CNAS n° 17, de 20 de junho de 2011, da Resolucao CNAS n° 09,
de 15 de abril de 2014, editados pela Secretaria Nacional de Assistencia
Social - SNAS:

.
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QUADRO DE RECURSOS HUMANOS PARA AS 4 (QUATRO)
RESIDENCIAS INCLUSIVAS

l Equipe de
Referéncia,

Carga
Horaria
Semanal

Perfil da Categoria Profissional*

01

, Coordenador (Profissional de nivel superior, 44 horas
conforme
as
categorias
profissionais
estabelecidas pela NOB-RH/SUAS de 2006 elou
Resolucao CNAS n° 17/2011)

01

~ Assistente Social

30 horas

01

Psicologo

30 horas

01

Terapeuta Ocupacional

30 horas

01

Profissional de Nivel Superior,
Resolucao CNAS n° 17/2011.

X

conforme

30 horas

medio,

44 horas

.

30

Cuidadores

(Profissional

de

nivel

conforme Resolucao CNAS n° 09/2014).
01
04

Motorista
Trabalhador Domestico (Conforme Orientacoes
sobre o Servico de Acolhimento lnstitucional
~ para Jovens e Adultos com Deficiéncia em

44 horas
44 horas

Residéncia lnclusiva)
01

Auxiliar Administrativo

44 horas

‘ As contratacoes dos profissionais da equipe de referéncia devem ser regidas
pelas disposicées da CLT e os valores referentes aos salarios dos
profissionais nao poderao ultrapassar o piso salarial da categoria
profissional/valores praticados pelo mercado.
2 Devem dispor de equipe especializada e metodologia adequada para prestar
atendimento personalizado e qualificado, proporcionando cuidado e atencao
as necessidades individuals e coletivas.

‘r
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15. DAS PROVISOES
15.1.

Ambiente Fisico:

15.1.1. As Residéncias lnclusivas devem contar com espacos adaptados,
com estruturas fisicas adequadas, localizadas em areas residenciais na
comunidade, devendo cada uma ter capacidade para acolhimento de 12 (doze)
jovens e adultos com deficiéncia independente de cor, raca ou etnia,
orientacao sexual ou identidade de género.
15.1.2. Devera ser um espaco de moradia adequado as caracteristicas dos
usuarios, observando as vulnerabilidades e limitacoes. Ambientes internos e
externos que propiciem e facilitem a integracao e o convivio entre os
residentes nas atividades coletivas e que garantam a individualidade e
privacidade.
15.1.3. A instituicao deve ser o endereco de referéncia dos seus usuarios.
15.1.4. O espaco deve garantir condicoes de alimentacao, repouso, banho,
higiene pessoal, vestuario, guarda de pertences, lavagem e secagem de
roupas. O espaco deve ser aconchegante, com iluminacao e ventilacao
adequadas.
15.1.5. As instalacées deverao dispor de sala de estar, espaco multiuso para

atividades coletivas com os usuarios, socializacao e convivio, copa, cozinha,
banheiros e quartos que resguardem a privacidade para higiene pessoal com
adaptacao para pessoas com deficiencia e mobilidade reduzida, lavanderia
com espaco para secagem de roupas, guarda de pertences com armarios
individualizados, area externa como varanda e quintal
15.1.6. Possuir acessibilidade de acordo com as normas da ABNT
15.2 Recursos Materials e Manutengao de Méveis e lméveis:
15.2.1. Para a realizacao de despesas de investimentos, manutencao e
conservagao de bens méveis e imoveis, sera necessaria a autorizacao
previa por parte da Administracao, encaminhada pela OSC parceira.
15.2.2. Todos os equipamentos e bens moveis adquiridos com recursos
provenientes das parcerias das trés Unidades de Residéncia lnclusiva
atualmente em vigéncia serao destinados para continuidade da
execugao dos servigos previstos neste Edital.
15.2.3. Manutencao e Conservagao de Bens Méveis e Imoveis: serao
admitidas despesas destinadas a reparos e conservacao de bens e
instalacoes, objetivando manté-los em condicoes adequadas de uso. Para
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tanto, serao admitidas despesas pequenas de manutencao, inclusive a
contratacao de servicos de terceiros, cujos contratos e comprovantes fiscais
deverao ser encaminhados para exame, quando das prestacoes de contas
parciais ou anual.
15.2.4. Custeio: (recursos humanos, materials pedagégicos e culturais para
desenvolvimento de atividades ludicas e educativas que facilitem a relacao e
a vinculacao da equipe com os usuarios, equipamentos de protecao individual,
uniformes, suprimentos para computador, materials de escritorio, material de
limpeza e higiene, roupa de cama e banho, vestuario, alimentos, passe
urbano, entre outros) nao necessitam de autorizacao previa para sua
realizacao, desde que previstas no Plano de Trabalho aprovado e integrante
do Termo de Colaboracao firmado.

PARTE Ill - DOS cusros, CONTRAPARTIDA, REPASSE
E DoTAcAo ORCAMENTARIA
1e. DOS cusros
16.1. VALOR DE REPASSE POR 4 (QUATRO) MESES E 14 (QUATORZE)
DIAS

a) Ate R$ 761.120,00 (setecentos e sessenta e um mil, cento e vinte reais)
para as 4 (quatro) Unidade de Residéncia lnclusiva executada por OSC com
CEBAS (com isencao da Cota Patronal do INSS);
b) Até R$ 793.280,00 (setecentos e noventa e trés mil, duzentos e oitenta
reais) para as 4 (quatro) Unidades de Residéncia lnclusiva executada por
OSC sem CEBAS (sem isencao da Cota Patronal do INSS);
a) Parcela Unica de R$ 28.500,00 (vinte e oito mil e quinhentos reais) para
aquisicao de bens méveis.

16.2. Os recursos financeiros transferidos pela Administracao Publica
Municipal no ambito da parceria devem custear exclusivamente as
despesas necessarias para execucao do objeto e numero de atendidos
estabelecidos neste EDITAL, observada a correspondente disponibilidade
orcamentaria e a Proposta de Plano de Trabalho, de acordo com os termos
da Portaria SEDAS n° 01, de 08 de margo de 2022.
16.3. As Propostas de Plano de Trabalho apresentadas para execucao do

objeto previsto neste Edital, devem ter seus custos baseados nos valores
praticados no mercado, estarem de acordo com as normas e orientacoes
tecnicas do programa, projeto ou servico, observando quadro de recursos
humanos, infraestrutura fisica, material e equipamentos, entre outras
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despesas necessarias para o cumprimento da parceria.
16.4. As despesas de investimento das parcerias cujo objeto envolva
atividades do SUAS, somente poderao ser efetivadas sob autorizacao formal
da SEDAS, a qual fare parte do processo da prestacao de contas, conforme
segue:
a) Todos os bens moveis, equipamentos, eletrénicos, eletrodomesticos,
automoveis e demais bens duraveis adquiridos com recursos financeiros das
parcerias, oriundos dos Fundos Municipais serao inclusos no inventario
patrimonial do municipio;
b) A OSC parceira devera atualizar anualmente a lista do patriménio adquirido
com recursos dos Fundos Municipais e encaminha-la a SEDAS;
c) Os bens moveis, equipamentos, eletrénicos, eletrodomesticos, automoveis
e demais bens duraveis adquiridos com recursos financeiros das parcerias
serao destinados, apos encerramento do Termo de Colaboracao, a
continuidade do objeto pactuado ou transferidos para outros servicos a criterio
da SEDAS.
17. DA CONTRAPARTIDA

17.1. Nao sera exigida contrapartida da OSC e, quando houver, sera
exclusivamente em bens moveis, imoveis elou servicos e devera atender
diretamente aos usuarios, publico alvo da parceria, nos termos do art. 13 da
Portaria SEDAS n° 01 de 08 de marco de 2022.
17.2. Nos casos em que a OSC apresentar contrapartida a sua expressao
monetaria devera ser obrigatoriamente, identificada no Plano de Trabalho
integrante do termo de parceria, observando os valores praticados pelo
mercado.
18. DOS REPASSES

18.1. Os recursos da parceria serao transferidos conforme o Cronograma de
Desembolso para conta bancaria especifica, que deve ser utilizada
exclusivamente para gerir as despesas voltadas a execucao do objeto.
18.2. Nao serao permitidas despesas com aluguel de imével, quando a
Administracao Municipal oferecer, em cessao de uso, predio proprio para
execucao do sen/ico.
~

1

19. DA DOTAQAO ORQAMENTARIA

19.1. O total de recursos destinados a execucao do SERVICO DE
ACOLI-IIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS EM
RESIDENCIA INCLUSIVA com a devida implantacao prevista neste Edital e

I
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estimado em ate Até R$ 793.280,00 (setecentos e noventa e trés mil,
duzentos e oitenta reais)_para 0 periodo de 18 de agosto a 31 de
dezembro de 2022.
19.2. O montante efetivo a ser repassado pelo Executivo Municipal de
Franca dependera do valor da Proposta da OSC que sagrar-se-a
vencedora, em conformidade com o Cronograma de Desembolso aprovado e
constante do Termo de Colaboracao que vier a ser firmado.

DoTAcAo ORCAMENTARIA

l

VALOR

l 020602
Fundo Municipal de Assistencia Social
0082442025 ‘ Fomento a Rede de Assisténcia Social — FAS Municipal
2251

2251
_
2252
l
Valor total

l
l
|
l
l

Transferéncia as lnstituicées Privadas R$ 799.613,33
Sem Fins Lucrativos
Parcerias com 0 Terceiro Setor Faz R$ 22.166,67
estadual
R$ 821.780,00

PARTE IV - DO CRONOGRAMA, SELEQAO DA PBOPOSTA,
HABILITAQAO E COMISSAO DE SELEQAO
20. DO CRONOGRAMA DO CHAMAMENTO PUBLICO
PREVISAO DE DATAS E PRAZOS DO CHAMAMENTO PUBLICO
‘
DESCRICAO DA ETAPA
DATA
O2/O6/2022

Publicacao do Edital de Chamamento Publico.

O3/O6/2022 a O9/06/2022

Prazo para interposicao de recursos sobre o Edital.

O3/O6/2022 a O4/O7/2022

Prazo para envio das Propostas de Planos de Trabalho
pelas OSCs.

O5/O7/2022 a O6/O7/2022

Analise das Propostas pela Comissao de Selecao.

O7/O7/2022
O8/O7/2022 a 14/O7/2022

Publlcacao do Resultado lnicial em Ordem Alfabetica para
Classificadas que atingirem 60 pontos.
Prazo para interposicao de recursos Resultado lnicial

19/O7/2022

Convocacao das OSCs para reuniao com a Comissao de
Selecao para notificacao das adequacées nas propostas
de trabalho
Apresentacao dos Ajustes das Propostas de Planos de
Trabalho pelas OSCs.
l . .
.
. _
_
Analise sobre os aiustes pela Comissao de Selecao

20/O7/2022

Publicacao e Convocacao da Primeira Classificada para

15/O7/2022
15/O7/2022 a 18/O7/2022
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‘Habilitacao e entrega de Documentos‘

l

22/O7/2022
27/07/2022

lAnalise da Documentacao de Habilitacao pela Comissao
ide Selecao
Publicacao da Classificacao Final

‘A nao apresentacao da documentacao de habilitacao no prazo previsto em Edital sera causa de desclassiﬁcacao da OSC proponente, sendo convocada a segunda classiﬁcada e assim sucessivamente.

21. DO PROCESSO DO CHAMAMENTO PUBLICO

O processo de Chamamento Publico compreendera as seguintes etapas:
Selegao da Proposta de Plano de Trabalho e Habilitagao.
22. DA ETAPA DE SELECAO
A etapa de Selecao da Proposta de Plano de Trabalho consiste na:
22.1. Apresentacao, pela OSC proponente, da Proposta de Plano de
Trabalho (Anexo I deste Edital), dentro de envelope, encaminhado a
Secretaria Municipal de Acao Social, Sala 1, localizada na Avenida
Champagnat, 1750, Centro, Franca-SP, CEP: 14.400-320, no periodo de
03/06/2022 a 04/07/2022 de segunda a sexta-feira no horario das 08h00 as
16h00, identificado conforme modelo abaixo:
Destinatario: Secretaria de Acao Social
Edital de Chamamento Publico n° 011/2022 PMFISEDAS
‘Execuqao do
SERVIQO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA‘
JOVENS E ADULTOS COM DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA.

Remetente:
Nome da Organizacao da Sociedade Civil:
CNPJ:

Enderego e Telefone
22.2. A entrega de Propostas de Plano de Trabalho em local elou horarios
diferentes nao serao objeto de analise.

0
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22.3. As OSCs deverao apresentarjuntamente com a(s) Proposta(s) de Plano
de Trabalho, a comprovacao de experiéncia previa na realizacao de sen/icos
socioassistenciais, quando houver.
22.4. Apes a abertura do envelope, contendo a Proposta de Plano de
Trabalho, nenhum documento sera recebido pela Comissao de Selecao,
ressalvada a hipotese prevista no item 22.6 inciso IV e 24.2.
22.5. A analise de Selegao das Propostas de Plano de Trabalho levara em
conta os Critérios para Pontuagao da Qualificacao da Proposta, conforme
previsto neste Edital.
22.6. Na analise das propostas encaminhadas pelas OSCs, serao adotados
os seguintes procedimentos:
l. Serao desclassificadas as propostas que nao atingirem a pontuacao
mlnima de 60 pontos.
ll. Da analise efetivada pela Comissao de Selecao, serao publicados os
resultados iniciais, elencando, em ordem alfabetica, todas as OSC
classificadas que obtiverem 60 pontos ou mais em suas propostas.
lll.Podera ser interposto recurso quanto a classificacao lnicial, no prazo de 2
(dois) dias uteis, a contar da data da publicacao.
IV. Decorrido o prazo previsto no inciso anterior, sem a interposicao de
recursos, as OSCs classificadas serao convocadas para uma reuniao com a
Equipe de Selecao, em data a ser definida, para que promovam adequacées
em suas propostas de trabalho, se entenderem conveniente, atendendo a
requisicoes indicadas pela Comissao de Selecao, no prazo de 2 (dois) dias
uteis, que objetivem aperfeicoar as propostas ao Edital de Chamamento,
inclusive quanto a metodologia, custos e equipe de trabalho.
V. O nao cumprimento das requisicoes da Comissao de Selecao implica a
manutencao dos pontos ja obtidos pela OSC na analise lnicial,
impossibilitando a eventual alteracao da ordem de sua classificacao entre as
selecionadas, a ser procedida na analise final das propostas.
Vl. Recebidas as adequacoes encaminhadas pelas OSCs, a Comissao de
Selecao, em analise final, procedera a reavaliacao das alteracoes nas
propostas e sua pertinéncia com as requisicées formuladas, e ira classificalas em ordem decrescente, de acordo com a nota final obtida, utilizando os
criterios definidos no Edital.
VII. Em caso de empate na classificacao final das Propostas de Plano de
Trabalho serao adotados os seguintes criterios de desempate:

-
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a) maior pontuacao no item Metodologia;
b) maior pontuacao no item Custo Financeiro do Servico;
c) permanecendo o empate, sera realizado sorteio pﬁiblico.
VIII. Na hipotese de desempate mediante sorteio, o mesmo sera realizado

em sessao publica, com endereco, data e horario a ser definido e publicado
no Diario Oficial do Municipio, com antecedéncia mlnima de 2 (dois) dias uteis.
22.7. O resultado da analise das propostas sera publicizado em ordem de
classificacao das OSCs, com a convocacao da primeira colocada para a etapa
de Habilitacao.
23. DOS CRITERIOS PARA PONTUACAO DA QUALIFICACAO DA
PROPOSTA

1.DA DOCUMENTACAO

Pontuagao

_ ,

Atribuida Atribuida

la) Plano de Trabalho apresentado conforme o Artigo 22
da Lei 13.019/2014 e modelo estabelecido no Edital
(obrigatorio)
b) Experiencia previa na realizacao de Servicos
Socioassistenciais, demonstrada atraves de Copia de
instrumentos de parceria firmados com orgaos e entes da
Administracao Publica, Organismos lnternacionais,
Empresas ou outras Organizacoes da Sociedade Civil ou;
Declaracoes de lnscricao nos Conselhos de Politicas
Publicas ou; Publicacoes e Pesquisas de Producao de
Conhecimentos.
PONTUACAO ATRlBUlDAlAT|NG|DA
'2. DO PLANO DE TRABALHO
‘2.1. DA FUNDAMENTAQAO DA PROPOSTA

a) Harmoniza-se a Politica Nacional de Assisténcia
Social -PNAS e demais normativas orientadoras do
Servico (Tipificacao dos Servicos Socioassistenciais,
Orientacoes Tecnica, entre outras)
b) Atende ao principio da Equidade, contemplando 0
acesso e/ ou acoes que contemplem questoes da
diversidade social no atendimento em relacao a genero,
raca, etnia e classe social

3

2

7

05
Pontuagao
Atribuida

5

5

Atingida
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SUBTOTAL

10

2.2. DA JUSTIFICATIVA

Atribuida

a) Apresenta de forma objetiva e sucinta, os motivos que
levaram a apresentacao da proposta.

Atingida

3

b) Apresenta 0 contexto socioeconomico, historico e
cultural no qual sera realizado o Servico, observando 0
diagnostico.

2

SUBTOTAL

O5

2.3. DAS METAS

Atribuida Atingida

a) Metas de acordo com o Roteiro do Plano de
Trabalho.

A
03

SUBTOTAL

03

2.4. OBJ ETIVOS

Atribuida Atingida

a) Apresenta Objetivo Geral e Especificos de acordo
com as normativas do servico.
SUBTOTAL
2,5, METQDOLOGIA

‘
O2
02
Atribuida

a) Apresenta objetividade na descricao metodologica;

4

b) Apresenta
as
atividades/acoes
a
serem
desenvolvidas com o publico alvo, da insercao ao
desligamento;

4

c) Apresenta coeréncia entre as etapas, objetivos,
periodicidade e estrategias das acoes;

4

d) Apresenta referenciamento as unidades estatais;

3

e) Apresenta acoes intersetoriais e complementares;

2

Atingida

....

A

7»
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I) Demonstra articulacao do Servico com a Rede‘
Socioassistencial existente no territorio;

2

g) Descreve como se dara a participacao do usuario no

planejamento, execucao e avaliacao do Sen/ico;

3

h) Demonstra as acoes individualizadas e/ou grupais
com os usuarios;

3

SUBTOTAL

25

2.6. SISTEMA DE AVALIAQAO

Atribuida

a) Apresenta indicadores de resultado quantitativo e
qualitativo de acordo com os objetivos;

4

b) Define instrumentals de controle e avaliacao

4

c) Apresenta os resultados esperados na execucao do
servico, segundo as segurancas socioassistenciais
afiancadas pela Politica de Assisténcia Social;
d) Demonstra . participacao
sistematizada do usuario no
.
processo avaliativo;
e) Apresenta formas de aferir a satisfacao do usuario.

Atingida

4
4

4

SUBTOTAL
20
2.7. CRONOGRAMA

Atribuida Atingida

a) Apresenta coeréncia das atividades previstas na
metodologia e o tempo para sua realizacao.

2

b) Apresenta todas as atividades da metodologia no
cronograma

3

SU BTOTAL
2.8. CUSTO FINANCEIRO DO SERVIQO

a)Apresenta custos com Recursos Humanos compativel
com os valores de referéncia previstos e praticados no

5
Atribuida Atingida

5

L
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mercado;
b)Apresenta custos de consumo compativeis a realidade
do servico e precos praticados no mercado;

5

c)Apresenta custos compativeis com a Certificacao de
Entidades Beneficente de Assistencia Social - CEBAS,
garantindo os principios da economicidade e
vantajosidade na Administracao Publica;

5

d)Apresenta custos do servico, prioritariamente destinado ‘K
as acoes diretas com o publico-alvo;

5

l

e)Demonstra de forma transparente os custos do servico
e os recursos destinados, bem como apresenta os
.
calculos de forma correta.
SUBTOTAL

5
25

PONTUAQAO ATRlBUlDAlATlNG|DA

100

l

PONTUACAO FINAL
DESCRIMINACAO DOS ITENS

PONTUAQAO

Do Plano de Trabalho
Da Documentacao
TOTAL

CONCLUSAO

SIM

APTA
CLASSIFICAQAO

_

l N Ao
l

i

24. DA ETAPA DE HABILITAQAO

24.1. A etapa de Habilitacao consiste na analise pela Comissao de Selecao
da documentacao apresentada pela OSC primeira classificada, conforme este
Edital.

.
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24.2. A OSC convocada para a etapa de HABILITACAO devera apresentar
em um Unico ENVELOPE a documentacao relacionada abaixo, dentro dos
prazos estabelecidos no Cronograma deste Edital:
a) Declaracao de Compromisso lnstitucional para contratacao da equipe de
referéncia do servico, observando formacao (comprovada com diploma e/ou
registro profissional), perfil, numero de trabalhadores e carga horaria
estabelecidas neste Edital.
b) Declaracao de ciencia de que 0 trabalho so sera iniciado apos a aprovacao
do Orgao Gestor;
c) Comprovacao de, no minimo, de 1 (um) ano de existéncia com cadastro
ativo, comprovado por meio de documentacao emitida pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica
— CNPJ.
d) Declaracoes de lnscricao nos Conselhos de Politicas Publicas ou Protocolo
de lnscricao nos mesmos.
e) Copia do Estatuto Social e suas alteracoes registradas em cartorio em
conformidade com as exigencias previstas na Lei 13.019 de 2014.
f) Copia da Ata de eleicao do quadro dirigente atual.
g) Relacao nominal atualizada dos dirigentes da entidade, contendo o
endereco, numero e orgao expedidor da Carteira de ldentidade (RG) e numero
de registro no Cadastro de Pessoas Fisicas — CPF da Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB.
h) Copia da Cedula de ldentidade (RG) e do Cadastro de Pessoa Fisica (CPF)
do(s) representante(s) legal(is) da OSC, que possui(em) poderes para
representar ativa e passivamente a OSC ou especificadamente para assinar,
em nome da Entidade, Termo de Colaboracao ou instrumentos congéneres.
i) Copia de documento que comprove que a OSC funciona no endereco
registrado no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica - CNPJ da Secretaria da
Receita Federal do Brasil — RFB, sendo aceitaveis conta de energia eletrica,
de agua, de telefone ou similares.
j) Certidao negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Debito da
Receita Federal e da Divida Ativa da Uniao/INSS.
k) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante 0 Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS).
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I) Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidao Positiva de
Debitos Trabalhistas (CPDT), com os mesmos efeitos da CNDT.
m)Declaracao da OSC comprometendo-se a efetivar provisionamento de
recursos para a quitacao de eventuais verbas rescisorias de integrante da
Equipe de Trabalho, em valores proporcionais ao tempo de servico
efetivamente prestado em decorréncia da parceria, cujos montantes serao

verificados quando da analise do Relatorio de Execucao Financeira,
integrante da Prestacao de Contas.
n) Certidao Negativa de Debitos Estadual.
o) Certidao Negativa de Debitos Municipais (CND Municipal).
p) Certidao de Entidade Beneficente de Assisténcia Social, se a OSC for
detentora dessa certificacao.
q) Declaracao informando a inexistencia, nos cargos de direcao da OSC, de
membro de Poder ou do Ministerio Publico ou dirigente de orgao ou entidade
da administracao publica direta ou indireta do municipio de Franca,
estendendo-se a vedacao aos respectivos conjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colateral OU por afinidade ate o segundo grau.
r) Declaracao de que a OSC:
r.1) nao teve as contas rejeitadas pela administracao publica nos ultimos
cinco anos;
r.2) nao foi punida com nenhuma das sancoes estabelecidas nas alineas “a”
a "d" do inciso V, do artigo 39, da Lei Federal n° 13.019/2014, nem esta em
cumprimento de penalidade passivel de impedimento de celebracao de
DGTCGFIHSI

r.3) nao teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por
Tribunal de Contas ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federacao,
em decisao irrecorrivel, nos ultimos 8 (oito) anos.
s) Declaracao de que nao ha, dentre os dirigentes da organizacao da
sociedade civil, pessoa:
s.1) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou
rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da
Federacao, em decisao irrecorrivel, nos ultimos 8 (oito) anos;
s.2) julgada responsavel por falta grave e inabilitada, para o exercicio de
cargo em comissao ou funcao de confianca, enquanto durar a inabilitacao;
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s.3) considerada responsavel por ato de improbidade, enquanto durarem
os prazos estabelecidos nos incisos I, ll e lll do art.12 da Lei n° 8.429, de 2 de
junho de 1992.
t) Comprovacao de estar em dia com a prestacao de contas de recursos
financeiros recebidos ate 31/12/2021 do Municipio de origem da OSC, atraves
de Declaracao emitida pelo setor de Prestacao de Contas da Secretaria
Municipal de Financas ou congenere.

u) Balanco Financeiro e Patrimonial do ultimo exercicio fiscal 2021,
devidamente assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de
Contabilidade, pelo Presidente, Tesoureiro e lntegrantes do Conselho Fiscal.
v) Declaracao contendo o nome do contador responsavel pela OSC e
respectiva copia da Certidao de regularidade junto ao Conselho Regional de
Contabilidade.

w) Declaracao de que a OSC se compromete a aplicar os recursos repassados
de acordo com o art.51 da Lei 13.019/2014, bem como prestar contas na
forma do art.63 a 68 da citada Lei.
x) Declaracao de que a OSC se compromete a atender a Lei Federal
12.527/2011 (Lei de Acesso a lnformacao) e Lei Municipal 8.220/2014, dando
publicidade ao instrumento de parceria.
y) Declaracao de que a OSC se compromete a fazer uso do Sistema
lnformatizado do SUAS no Municipio, gerido pela Secretaria de Acao SocialSEDAS, conforme prevé o artigo 7°, da Lei Federal n° 13.709 de 14 de agosto
de 2018 (Lei Geral de Protecao de Dados Pessoais (LGPD).
z) Declaracao de que a OSC se compromete a divulgar na Internet e em locais
visiveis na sua sede sociais e no estabelecimento em que exercem as suas
acoes todas as parcerias celebradas com a Administracao Publica conforme
art. 11, Paragrafo Unico, lncisos de I a VI, da Lei n° 13.019 de 2014.

24.3. A SEDAS consultara o sistema de contabilidade da Administracao
Publica Municipal e o CEPIM para verificar se ha ocorréncia impeditiva em
relacao a OSC selecionada.
24.4. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos ou quando as
certidoes nao estiverem disponiveis eletronicamente, a OSC sera notificada
para regularizar a documentacao em ate 2 (dois) dias, sob pena de inabilitacao
24.5. Em caso de omissao ou nao atendimento ao requisito, havera decisao
de desclassificacao da Entidade e sera convocada a proxima OSC, em ordem
decrescente de classificacao.
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24.6. Os documentos constantes do envelope de Habilitacao deverao ser
fisicos, nao sendo aceitas versoes encaminhadas por correio eletronico.
24.7. Todos os documentos deverao ser apresentados em lingua portuguesa,
sem rasuras ou emendas, com a identificacao da organizacao da sociedade
civil, datados e assinados, dentro do prazo de validade, de acordo com os
anexos e com as especificidades de cada documento ou item exigido.
24.8. Os documentos que forem elaborados pela Entidade deverao ser
apresentados em unica via, em papel timbrado da OSC, contendo a
assinatura do representante legal da lnstituicao.
24.9. Nos casos de assinatura por procurador, devera ser providenciado o
respectivo instrumento de procuracao, com firma reconhecida, acompanhado
de copia autenticada do RG e CPF do procurador.
24.10. A nao apresentacao da documentacao de Habilitacao, na integra e no
prazo previsto neste Edital, sera causa de desclassificacao da OSC
proponente, sendo convocada a segunda classificada, e assim
sucessivamente.
24.11. O resultado final da Habilitacao sera publicado apos cumpridos todos
os prazos de interposicao de recursos previstos neste Edital.
24.12. A publicacao do resultado final fica condicionada a apresentacao pela
OSC do Plano de Trabalho Final com os ajustes acordados com a Comissao
de Selecao, obedecendo aos prazos estabelecidos no presente Edital.
25. DA COMISSAO DE SELEQAO
25.1. O Administrador Publico nomeara a Comissao de Selecao que

processara e julgara as propostas conforme art. 8° da Lei n. 13.019/2014.
25.2. Sera impedida de participar da Comissao de Selecao pessoa que, nos
ultimos cinco anos, tenham mantido relacao juridica com, ao menos, uma das
entidades participantes do Chamamento Publico, nos termos do que dispoe o
art.27, §2° e 3°, da Lei n. 13.019 de 2014).
25.3. A Comissao de Selecao sera formada por, no minimo, 3 (trés) membros,
designados por ato publicado no Diario Oficial de Franca, sendo pelo menos
um servidor ocupante de cargo efetivo ou emprego permanente na
administracao publica.
25.4. O membro da Comissao de Selecao se declarara impedido de participar
do processo quando:
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a) tenha participado, nos Ultimos cinco anos, como associado, cooperado,
dirigente, conselheiro ou empregado de qualquer organizacao da sociedade
civil participante do chamamento publico; ou
b) sua atuacao no processo de selecao configurar conflito de interesse,
entendido como a situacao gerada pelo confronto entre interesses publicos e

privados, que possa comprometer 0 interesse coletivo ou influenciar, de
maneira impropria, o desempenho da funcao publica.
25.5. O membro impedido devera ser imediatamente substituido, a fim de
viabilizar a realizacao ou continuidade do processo de selecao.
25.6. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissao de Selecao podera solicitar
assessoramento tecnico de especialista integrante dos quadros da
administracao publica ou terceiro contratado na forma da Lei Federal n°
14.133, de 1 de abril de 2021.
25.7. A Comissao de Selecao verificara se a proposta atende aos elementos
previstos no Anexo I (Roteiro para elaboragao da Proposta de Plano de
Trabalho) e realizara a classificacao conforme os criterios estabelecidos
neste Edital.
25.8. A Comissao de Selecao podera realizar, a qualquer tempo, diligéncias
para verificar a autenticidade das informacoes e documentos apresentados
pelas OSCs concorrentes ou para elucidar duvidas e omissoes, observados,
em qualquer situacao, os principios da isonomia, da impessoalidade e da
transparencia.
25.9. O julgamento feito pela Comissao de Selecao devera ser
fundamentado, contendo elementos tecnicos e isonomicos, de acordo com a
metodologia de pontuacao de cada um dos criterios estabelecidos, no intuito
de resguardar os principios constitucionais da publicidade, impessoalidade e
eficiéncia.
25.10. Cumpridos todos os procedimentos para a apresentacao das propostas

e documentacoes, a Comissao de Selecao, apos analise e classificacao,
mediante ata circunstanciada da sessao assinada por seus membros,
publicara o resultado final do Chamamento Publico.
25.11. A SEDAS publicara o extrato do presente Edital de Chamamento
Publico no Diario Oficial do Municipio, disponibilizando a sua integra no sitio
official:http://www.franca.sp.qov.br/portaltransparencia/paginas/publica/consu

lta.licitacao.xhtml
PARTE V - DA CELEBRAQAO DA PARCERIA, CONDIQOES
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DE PARTICIPAQAO E DOS IMPEDIMENTOS
26. DA CELEBRACAO DA PARCERIA

26.1. A celebracao da parceria e a etapa posterior ao Chamamento Publico e
ocorrera conforme o criterio de oportunidade e conveniéncia da administracao
publica e a correspondente disponibilidade orcamentaria.

26.2. A parceria sera formalizada mediante assinatura de TERMO DE
COLABORACAO, com vigéncia de ate 60_(sessenta) meses, cuja minuta esta
no Anexo II (TERMO DE COLABORACAO) deste Edital.
26.3. Caso a OSC selecionada decline ate a data estabelecida para assinatura
do Termo de Colaboracao, a Administracao Publica convocara a proxima
classificada ou realizara novo processo de Chamamento Publico ou Dispensa
de Chamamento Piiblico, conforme Portaria SEDAS n° 01, de 08 de margo
de 2022 sem prejuizo das sancoes previstas nesse Edital.
26.4. Sera celebrado um unico TERMO DE COLABORACAO com a OSC
vencedora do certame para execucao do servico.
26.5. O inicio de execucao do Servico, esta previsto para 18/08/2022,
devendo o Custo Finaneiro dos servicos ser apresentada pelo periodo de
4 (guatro) meses e 14 (guatorze) dias, finalizando em 31 de dezembro de

2022.
27. DAS CONDIQOES PARA PARTICIPAQAO

27.1. Poderao participar desta Chamada Publica,
Sociedade Civil - OSC, sem fins lucrativos:

Organizacoes da

a) regidas por normas de organizacao interna que prevejam objetivos
voltados a promocao de atividades e finalidades de relevancia publica e social;
b) regidas por normas de organizacao interna que indiquem que, em caso
de dissolucao da entidade, o respectivo patrimonio liquido seja transferido a

outra pessoa juridica de igual natureza que preencha os requisitos da Lei n.
13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, 0 mesmo da
entidade extinta;
c) regidas por normas de organizacao interna que estabelecam a
escrituracao de acordo com os principios fundamentais de contabilidade e
com as Normas Brasileiras de Contabilidade,
d) que possuam no minimo um ano de existencia e funcionamento, com
cadastro ativo, comprovado por meio de documentacao emitida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da
Pessoa Juridica — CNPJ;

31
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e) que tenham capacidade tecnica e operacional para o desenvolvimento
das atividades previstas e o cumprimento das metas estabelecidas.
27.2. A participacao das OSC‘s no presente Chamamento Piliblico implica na
aceitacao de todas as condicoes apresentadas neste Edital.
28. DOS IMPEDIMENTOS

28.1. Ficara impedida de celebrar qualquer modalidade de parceria prevista
na Lei n° 13.019/2014, a OSC que se enquadre em qualquer hipotese do art.
39 da Lei Federal 13.019/2014.
28.2. As OSCs que estejam incluidas no Cadastro de lnadimplencia das
Fazendas Publicas Federal, Estadual ou Municipal, ou que por qualquer
motivo nao apresentem regularidade fiscal.
PARTE VI - DOS RECURSOS E DA EXECUCAO DOS SERVICOS
29. DA INTERPOSICAO DE RECURSOS
29.1. Os recursos deverao ser protocolados na Secretaria de Acao Social,
situada na Avenida Champagnat, 1750 — Centro — Franca - SP, no decorrer
do prazo de interposicao previstos neste Edital, nos dias uteis,
impreterivelmente ate as 16h.
29.2. As OSCs poderao interpor recursos com relacao aos seguintes atos:
I - Edital: em 5 dias uteis a partir da publicacao do presente Edital;
ll - Resultado lnicial das Propostas: em 2 dias uteis a partir da publicacao;
Ill - Classificacao das Propostas: em 5 dias uteis a partir da publicacao;
IV - Classificacao Final; em 5 dias uteis a partir da publicacao do Resultado

Final;
29.3. O recurso relativo ao item “I” devera ser dirigido e entregue a SEDAS
por meio fisico.
29.4. Quanto aos itens “ll, Ill e lV" devera ser dirigido e entregue a SEDAS por
meio fisico, direcionado a Comissao de Selecao.
29.5. Nao serao consideradas alegacoes de nao entendimento ou de
interpretacao erronea das regras e condicoes previstas neste Edital.

29.6. Nao serao reconhecidos os recursos interpostos fora do prazo definido.
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29.7. As decisoes dos recursos, devidamente motivada, devera ser proferida

no prazo maximo de 05 (cinco) dias uteis, contado a partir do recebimento da
peca recursal, descabendo a interposicao de novo recurso contra esta decisao.
29.8. A homologacao do processo, a partir do julgamento efetivado pela
Comissao de Selecao, e de competéncia do Administrador Publico.
29.9. Nao serao conhecidos os recursos enviados por correspondéncia
eletronica ou qualquer outro meio digital.
29.10. Apos a divulgacao do resultado definitivo, identificando a OSC
selecionada para execucao do servico, a Entidade sera chamada para firmar
o Termo de Colaboracao.
30. DA EXECUCAO DO SERVIQO

30.1. O TERMO DE COLABORACAO a ser firmado estabelecera obrigacoes
reciprocas para EXECUCAO DAS ACOES DO SERVICO DE
ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM

DEFICIENCIA EM RESIDENCIA INCLUSIVA em consonancia com as

diretrizes, orientacoes e normativas do SUAS — Sistema Unico de Assisténcia
Social e orientacoes do Orgao Gestor obedecendo o estabelecido nos anexos
deste Edital.
30.2. O Municipio efetuara o repasse mensal das parcelas, de acordo com o
Plano de Trabalho aprovado, ate o quinto dia de cada mes, na conta corrente
especifica vinculada ao Termo de Colaboracao, aberta em instituicao
financeira publica, isenta de tarifas bancarias, nos termos do que dispoe a Lei
n. 13.019/2014 e conforme estabelece a Portaria SEDAS n° 01 de 08 de
marco de 2022.
A
30.3. Alem do repasse dos recursos financeiros, cabe a Administracao
Municipal regular, nortear, acompanhar, assessorar e supewisionar a
execucao dos servicos, objeto do Termo de Colaboracao, por intermedio da
Secretaria de Acao Social — SEDAS.
30.4. A celebracao do Termo de Colaboracao de que trata o presente Edital
ficara condicionada a disponibilidade de recursos orcamentarios/financeiros
da Administracao Municipal, alocados no Fundo Municipal de Assistencia
Social, unidade orcamentaria vinculada a SEDAS.
30.5. O prazo de vigéncia do Termo de Colaboracao sera de 60 (sessenta)
meses, com inicio previsto em 18/08/2022.
30.6. O valor total estimado, no presente Edital, para a realizacao dos sen/icos
constitui-se em referencial, pols o montante efetivo a ser repassado
33
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dependera dos valores ajustados na proposta apresentada e constantes no
Termo de Colaboracao firmado com a OSC selecionada. Ainda sim, o valor
global acordado nao implicara obrigatoriedade de credito em favor da OSC,
tendo em vista que a Entidade somente fara jus aos valores mensais
correspondentes aos servicos efetivamente prestados, observando-se a
obrigatoriedade de analise e aprovacao das prestacoes de contas parciais.
30.7. O Plano de Trabalho da parceria podera ser revisto mediante previa

negociacao e autorizacao da Secretaria de Acao Social, mediante Termo
Aditivo e Apostilamento.
PARTE VII DA PRESTACAO DE CONTAS, DAS SANCOES E DAS
DISPOSICOES FINAIS
31. DA PRESTAQAO DE CONTAS

31.1. A prestacao de contas pela OSC celebrante obedecera ao disposto na
Lei n° 13.019/2014 e na Portaria SEDAS n° 01de 08 de margo de 2022.

31.2. A OSC celebrante devera manter a guarda dos documentos originals
relativos a execucao da parceria pelo prazo de dez anos, contado do dia util
subsequente ao da prestacao de contas final.
31.3. Nas parcerias celebradas por periodo superior a 12 meses e obrigatoria
a apresentacao de prestacao de contas anual, ao fim de cada exercicio, e final
pela OSC, observados os prazos estabelecidos na Lei n° 13.019/2014 e da
Portaria SEDAS n° 01 de 08 de margo de 2022.
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31.4. Nos casos em que nao estiver comprovado o alcance dos resultados
esperados no Relatorio de Execucao do Objeto, ou diante de indicios da
existéncia de irregularidades, a OSC sera notificada para apresentar Relatorio
de Execucao Financeira, nos termos da Lei n° 13.019/2014 e da Portaria

SEDAS n° 01 de 08 de marco de 2022.
32. DAS SANQOES

32.1. Na hipotese de recusa injustificada de celebracao do Termo de
Colaboracao, de que trata o presente Chamamento Publico, por parte da OSC

vencedora, a Administracao Publica aplicara a penalidade de suspensao
temporaria de participacao em outros processos de Chamamentos Publicos

Municipais por um prazo nao superior a 2 (dois) anos.
32.2. Da penalidade prevista no item anterior, e cabivel a apresentacao de
defesa por parte da OSC vencedora, mediante recurso, no processo
administrativo instaurado, no prazo de 5 (cinco) dias uteis contados a partir da
aplicacao da penalidade.
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32.3. A execucao da parceria em desacordo com o Termo de Colaboracao,
com a Lei n° 13.019/2014, com a Portaria SEDAS n° 01 de 08 de margo de
2022 e a Politica Nacional de Assistencia Social (PNAS) pode ensejar a
aplicacao das seguintes sancoes, garantida a previa defesa:
a) advertencia, de competéncia do Gestor da Parceria;
b) suspensao temporaria da participacao em chamamento pUb|lCO e
impedimento de celebracao de parceria ou contrato com orgaos e entidades
da administracao publica municipal, de competencia do Administrador Publico,
por prazo nao superior a dois anos; ou
c) declaracao de inidoneidade, de competéncia do Administrador Publico.
para participar de chamamento publico ou celebrar parceria ou contrato com
orgaos e entidades de todas as esferas de governo.
32.4. E facultada a defesa do interessado antes da aplicacao da sancao, no
prazo de 10 (dez) dias l]lI€lS, a contar do recebimento de notificacao com essa
finalidade, nos termos da Lei n° 13.019/2014.

32.5. A aplicacao das sancoes deve ser precedida de processo
administrativoinstaurado pela
autoridade maxima responsavel pela
celebracao da parceria.
33. DAS DISPOSIQOES FINAIS

33.1. A Administracao Publica podera revogar o presente Edital de
Chamamento, no todo ou em parte, por conveniéncia administrativa e

interesse publico, ou por fato supen/eniente, devidamente justificado, ou
anula-lo, em caso de ilegalidade, mediante parecer devidamente
fundamentado, sem que caiba aos participantes direito a reembolso,
indenizacao ou compensacao.
33.2. Os casos omissos, nao previstos no presente Edital, serao decididos
pelo Administrador Publico, ouvidos os orgaos tecnicos.

33.3. A resposta as impugnacoes em relacao ao Edital cabera ao
Administrador Publico.
33.4. A Administracao Publica fornecera quaisquer informacoes e elucidacoes

que forem necessarias acerca do presente Edital, atraves do e-mail:
sedhas@franca.sp.gov.br desde que tais pedidos de informacoes sejam
encaminhados em ate dez dias corridos antes da data fixada para a entrega

dos envelopes.
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33.5. As impugnacoes e pedidos de informacoes nao suspendem os prazos
previstos no Edital.
33.6. Os julgamentos acerca das impugnacoes e as respostas aos pedidos
de informacoes constarao nos autos do processo de Chamamento Publico e
estarao disponiveis para consulta por qualquer interessado.
33.7. Eventual modificacao no Edital, decorrente das impugnacoes ou dos
pedidos de informacoes, ensejara divulgacao pela mesma forma em que se
deu o texto original, alterando-se os prazos inicialmente estabelecidos
somente quando a alteracao afetar a formulacao das propostas ou o principio
da isonomia.
33.8. A OSC e responsavel pela fidelidade, veracidade e legitimidade das
informacoes prestadas e dos documentos apresentados. A falsidade de
quaisquer documentos apresentados ou a inverdade das informacoes neles
contidas implicara na desclassificacao da Proposta apresentada e na imediata
desconsideracao da intencao de firmar o Termo de Colaboracao, bem como
a adocao, se for o caso, das medidas cabiveis para a responsabilizacao,
inclusive na esfera penal.
33.9. As OSCs participantes assumem todas as despesas de preparacao e
apresentacao da documentacao exigida no Edital e o Municipio nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do Chamamento Publico.
33.10. A realizacao do presente Chamamento Publico visa a permitir o
conhecimento das propostas de prestacao de servicos de carater
socioassistencial que atendam as necessidades do Municipio de Franca,
assim como proporcionar maior transparéncia na formalizacao de Termos de
Colaboracao. Tal acao garante que a escolha se dé atraves de criterios

objetivos e isonomicos, cujo intuito é resguardar os principios constitucionais
da publicidade, impessoalidade e eficiéncia.
33.11. As normas que disciplinam o Chamamento Publico e a formalizacao
dos Termos de Colaboracao serao sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os proponentes, desde que nao comprometam o
interesse publico, a finalidade e a seguranca na celebracao das parcerias.
33.12. O Foro designado para julgamento de quaisquer questoes judiciais
resultantes deste Edital que nao possam ser resolvidas administrativamente
sera o do Municipio de FRANCA-SP.

Franca, 02 dej ‘ho de 2022.
Gislaine Al _ Liporoni Peres
Secretaria e Acao Social

