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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGUAPE, COM ESTEIO NA LEI º 

13.019, DE 31 DE JULHO DE 2014 E 

SUAS ALTERAÇÕES, TORNA PÚBLICO 

O PRESENTE EDITAL DE 

CHAMAMENTO PÚBLICO VISANDO À 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS 

APRESENTADAS POR 

ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL INTERESSADAS EM CELEBRAR 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE 

TENHAM POR OBJETO A EXECUÇÃO 

DE SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO 

ESPECIAL, NO MUNICÍPIO DE 

IGUAPE, ENVOLVENDO A 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS 

FINANCEIROS MUNICIPAIS. 

 

 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PUBLICO. 

 

1.1. A finalidade do presente Chamamento Público é a seleção de propostas para a 

celebração de parceria com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE – SP, por 

intermédio do Departamento de Educação, com organização da sociedade civil (OSC), 

mediante formalização de termo de colaboração, para consecução de finalidade de 

interesse público e recíproco, com recursos financeiros municipais, conforme condições 

estabelecidas neste edital. 

 

1.2. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, e suas 

alterações, pelos demais normativos aplicáveis, além das condições previstas neste 

edital. 

 

1.3. Para a execução do objeto previsto no presente edital, não será admitida a atuação 

em rede OSCs. 

 

 

1.4. A seleção das propostas observará a ordem decrescente de classificação, bem como a 

reserva orçamentária necessária para a celebração da parceria. 

 

 

 

2. OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto deste Edital o Chamamento de Organizações da Sociedade Civil 

mantenedoras de instituições educacionais privadas, que sejam comunitárias, 

filantrópicas e/ou confessionais, sem fins lucrativos, regularmente constituídas, 

interessadas em firmar com a Administração Municipal TERMO DE COLABORAÇÃO para 

o Atendimento Educacional Especializado, serviço da educação especial, tendo por 

objetivo: 
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 Atendimento Educacional Especializado para alunos do Sistema Municipal de Ensino 

de crianças e jovens em idade escolar da sociedade de Iguape; 

 Atendimento Multidisciplinar realizado para alunos com deficiência, com hipóteses 

diagnóstica de deficiência e com dificuldade de aprendizagem para alunos do 

Sistema Municipal de Ensino e da sociedade de Iguape, realizados pelos seguintes 

profissionais: fonoaudiólogos educacionais, psicólogos educacionais, médico, 

terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicopedagogo e nutricionista; 

 Avaliação psicoeducacional; 

 Atendimento na Escola de Educação Especial, em caráter substitutivo;  

 

3. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

3.1. Poderão participar deste Chamamento Público as organizações da sociedade civil 

(OSCs) com atuação em Educação especial que ofertam e/ou desejam ofertar o 

Atendimento Educacional Especializado, localizadas no município de Iguape. 

3.2. Para participar deste Chamamento Público, a OSC deverá declarar, conforme modelos 

constantes do Anexos I, II e III deste instrumento convocatório: 

 

a) Que está ciente e concorda com as disposições previstas neste edital e que se 

responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e documentos 

apresentados durante o processo de seleção; 

b) Que atende a todos os requisitos da Lei federal nº 13.019/2014 para celebração do 

termo de colaboração, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas na 

legislação de regência impeditivas da formalização da aludida parceria; 

 

 

4. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

 

4.1. Para a celebração do termo de colaboração, a OSC deverá atender aos requisitos 

descritos nos artigos 33 e 34 da Lei federal nº 13.019/2014, bem como àqueles 

inerentes ao desenvolvimento das atividades ou ações pertinentes ao objeto da 

parceria, conforme legislação e regulamentação aplicável, cuja comprovação de 

atendimento dar-se-á somente depois de encerrada a etapa competitiva e ordenadas 

as propostas. 

 

 

4.2. Ficará, ainda, impedida de celebrar o instrumento de parceria a OSC que incorrer em 

quaisquer das hipóteses do artigo 39 da Lei federal 13.019/2014. 

 

5. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

 

5.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e julgar o presente 

Chamamento Público, tendo sido constituída mediante ato publicado em 26/01/2018. 

5.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, nos últimos 

5 (cinco) anos mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações sociais 

da sociedade civil participantes do Chamamento Público (artigo 27§§2º e 3º, da Lei 

federal n º13.019/2014). 

5.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não obsta a 

continuidade do processo de seleção. 

5.4. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 

substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem 

necessidade de divulgação de novo edital. 

5.5. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a 

autenticidade das informações e documentos apresentados pelas entidades 
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concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões, observados, em qualquer 

situação, os princípios da isonomia, da impessoalidade e da transparência. 

  

6. DO VALOR E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. Os recursos financeiros para a celebração do TERMO DE COLABORAÇÃO, a serem 

formalizados por conta deste edital, serão atendidos pela dotação orçamentária 

prevista no exercício 2018, abaixo indicada: 

 

I. Dotação Orçamentária n° 02.15.00-12.367.0098.2069-33504300-01.240.00-123. 

 

6.2. O teto para execução dos serviços será de R$ 388.672,80 (Trezentos e oitenta e oito 

mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), estabelecido conforme as 

descrições do Termo de Referência para execução da parceria, conforme prazo de 

vigência constante no item 9.1. 

 

7. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

7.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

 

Tabela 1. 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA DATAS 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 28/02/2018 

2 Envio das propostas Até 29/03/2018 

3 Etapa competitiva de avaliação das propostas 

pela Comissão de Seleção 

02/04/2018 

4 Divulgação do resultado preliminar 03/04/2018 

 

7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração da parceria, bem assim a verificação da não ocorrência de impedimento 

para a formalização do termo de colaboração, ocorre posteriormente à etapa de 

julgamento das propostas, e será exigível apenas das OSCs que tenham plano de 

serviço classificados de sobredito diploma legal. 

 

7.3. Etapa 1: Publicação do Edital de Chamamento Público. 

7.3.1. O presente edital será divulgado em página do sítio eletrônico oficial da 

Prefeitura Municipal de Iguape, na internet www.iguape.sp.gov. 

 

7.4. Etapa 2: Envio das Propostas 

7.4.1. As propostas deverão ser apresentadas até o dia 29/03/2018, das 8h às 

17h30, no Departamento de Educação, situado na Avenida Adhemar de Barros, 

1070 - Porto do Ribeira – CEP – 11920-000, Iguape/ SP, em conformidade com 

as orientações constantes do Anexo IV – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 

PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO, em envelope fechado e opaco, contendo 

os seguintes dizeres: 

 

Edital de Chamamento Público nº 01/2018 – Proposta de Plano de Trabalho  

Razão Social:______________________________________ 

CNPJ:____________________________________________ 

Nome do Serviço: __________________________________ 

 

 

7.4.2. A proposta deverá ser encaminhada, impressa em papel A4, com todas as 

folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e ao final, ser assinada pelo 

representante legal do proponente. Também deve ser entregue uma versão 

digital (CD ou pen drive) da proposta. 

http://www.iguape.sp.go/
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7.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será 

recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não 

forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública municipal. 

7.4.4. Conteúdo do envelope: 

7.4.4.1 Ofício endereçado à Prefeitura de Iguape, assinado pelo presidente da 

entidade, manifestando o interesse na execução do serviço sócio-assistencial 

educativo. 

7.4.4.2 No mínimo, 01 (um ano de existência, com cadastro ativo, comprovados 

por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ). 

7.4.4.3 Experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 

de natureza semelhante. 

7.4.4.4 Plano de Trabalho conforme modelo constante do Anexo IV. 

7.4.4.5 Projeto Político Pedagógico, conforme modelo constante do Anexo V (uma 

cópia impressa e uma cópia digitalizada – CD) 

 

 

7.5 Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de Seleção 

7.5.4 Nesta etapa de caráter eliminatório e classificatório, a Comissão de Seleção analisará 

as propostas apresentadas. A análise e julgamento de cada proposta será realizada 

pela Comissão de Seleção, que terá total independência técnica. 

7.5.5 A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão do 

julgamento das propostas e divulgação do resultado preliminar do processo de 

seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por 

até 20 (vinte) dias. 

7.5.6 As propostas deverão conter informações que atendam aos critérios de julgamento 

estabelecidos na Tabela 02 abaixo. 

7.5.7 A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de 

julgamento apresentados no quadro a seguir. 

 

Tabela 2 

CRITERIOS PONTUAÇÃO 

I – O Projeto Político Pedagógico 

a) Justificativa - contendo todos os itens elencados no ANEXO 

III 

0,0 a 1,0 

b) Proposta de Ação – suas proposituras conforme especificado 0,0 a 1,0 

c) Avaliação Institucional e Revisão do Projeto 0,0 a 1,0 

d) Referência Bibliográfica 0,0 a 1,0 

e) Propostas Extracurriculares 0,0 a 1,0 

II – Contrapartida de bens e serviços 

a) Prédio 0,0 a 1,0 

b) Mobília 0,0 a 1,0 

III – O Plano de Trabalho 

a) Coerência entre metas e atividades 0,0 a 1,0 

b) Previsão de receitas e despesas coerentes ao objeto do 

Chamamento 

0,0 a 1,0 

IV – Comprovar experiência prévia na realização do objeto da 

parceria 

ou de natureza semelhante; 

0,2 por ano de 

experiência 

comprovada 

V – Adequação ao Objeto do Chamamento, quanto à: 
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a) Espaço Físico e Instalações 0,0 a 1,0 

B) Equipamentos 0,0 a 1,0 

c) Recursos Humanos 0,0 a 1,0 

 

7.6 Na hipótese de ocorrer empate na somatória dos pontos apurados na fase de Seleção a 

Comissão de Seleção Municipal 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) Maior tempo de atividade no Município de Iguape comprovado com a inscrição no 

cadastro de contribuinte municipal; 

c) Sorteio em sessão pública previamente designada; 

7.7 O resultado final, com a classificação ou desclassificação da organização interessada, será 

publicado no site da Prefeitura. 

 

7.6 Etapa 4: Divulgação do Resultado Preliminar. A administração pública divulgará o 

resultado preliminar do processo de seleção na página do sítio eletrônico da Prefeitura 

Municipal de Iguape http://www.iguape.sp.gov.br. 

 

8 DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO 

 

8.4 O processo de celebração observará as seguintes etapas até a assinatura do instrumento 

de avença: 

 

Tabela 3  

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Notificação da OSC, conforme ordem decrescente de classificação, para 

comprovação dos requisitos exigidos para a celebração do termo de 

colaboração. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos de celebração. 

3 Divulgação do resultado do Chamamento Público após verificação dos 

requisitos para celebração da parceria/ Prazo para interposição de recursos 

4  Verificação da disponibilidade financeira e orçamentária de recursos e 

assinatura do termo de colaboração. 

 

8.5 Etapa 1: Notificação da OSC selecionada, conforme ordem decrescente de classificação, 

para comprovação do atendimento dos requisitos para celebração do termo de 

colaboração (artigos 27, caput, 33 e 34 da Lei federal nº 13.019/2014.) 

8.5.4 A OSC selecionada, no prazo de 10(dez) dias úteis do recebimento da notificação, 

deverá comprovar o cumprimento dos requisitos previstos nos incisos I do caput do 

artigo 2º, nos incisos I a V do caput do artigo 33 e nos incisos II a VII do caput do 

artigo 34, todos da Lei federal nº 13.019/2014, bem como aqueles inerentes ao 

desenvolvimento das atividades ou ações pertinentes ao objeto da parceria, 

conforme legislação e regulamentação aplicável, e a não ocorrência de hipóteses que 

incorram nas vedações de que trata o artigo 39 do referido diploma legal. 

8.5.5 Os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos para a celebração do 

termo de colaboração serão apresentados no endereço informado no item 7.4.1 

deste Edital. 

 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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8.6 Etapa 2: Verificação do Cumprimento dos Requisitos de Celebração e Outras Exigências 

Legais. Esta etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela Administração Pública 

Municipal, do atendimento, pela OSC selecionada, dos requisitos para a celebração do 

ajuste, além da não ocorrência de impedimento para a sua formalização. 

8.6.4 Caso se verifique irregularidade formal nos documentos apresentados ou se constate 

evento que impeça a celebração ou, ainda, quando certidões em nome da OSC 

estiverem disponíveis eletronicamente, a OSC será comunicada do fato e instada a 

regularizar sua situação, no prazo de 18 (dezoito) dias corridos, sob pena de não 

celebração da avença. 

8.6.5 Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação, a OSC 

selecionada não atender às exigências previstas no Edital será desclassificada e 

aquela imediatamente mais bem classificada poderá ser convidada a aceitar a 

celebração de parceria nos termos da proposta por ela apresentada (artigo 28, § 1º. 

Lei federal nº 13.019/2014). 

8.6.6 No período entre a apresentação da documentação prevista no item 8.2.1 deste 

Edital e a assinatura do instrumento competente, a OSC fica obrigada a informar 

qualquer evento superveniente que possa prejudicar a regular celebração do termo 

de colaboração, sobretudo em relação ao cumprimento dos requisitos e exigências 

previstos para a sua formalização. 

8.6.7 A OSC deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de 

dirigentes, quando houver. 

 

8.7 Etapa 3: Divulgação do resultado do Chamamento Público após a verificação dos 

requisitos para celebração da parceria, seguida da abertura de prazo  para interposição 

de recursos. Nesta etapa será divulgado, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Iguape (http://www.iguape.sp.gov.br), o resultado do Chamamento Público, 

relacionando-se a OSC cuja proposta foi selecionada nos termos deste Edital. 

8.7.4 Divulgado o resultado do Chamamento Público, os demais participantes do certame 

poderão interpor recurso, no prazo de 3 (três) dias úteis contados da divulgação. 

8.7.5 A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 

I. Será dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no local e endereço 

indicado no item 7.4.1 deste Edital; 

II. Trará o nome, qualificação e endereço da recorrente; 

III. Conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo; 

8.7.6 Os recorrentes poderão obter cópia dos elementos de instrução que se mostrarem 

pertinentes à defesa de seus interesses arcando com os respectivos custos. 

8.7.7 Interposto recurso, será dada ciência da sua interposição aos demais participantes 

do Chamamento Público, por meio do sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de 

Iguape, concedendo-se o prazo de 3 (três) dias úteis para oferecimento de 

contrarrazões, a contar do encerramento do prazo recursal, contrarrazões essas a 

serem protocoladas no endereço indicado no item 8.4.1 deste Edital. 

8.7.8 Na contagem dos prazos exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os 

prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão 

responsável pela condução do processo de seleção. 

8.7.9 Caso a Comissão de Seleção mantenha a sua decisão, os autos serão remetidos para 

a autoridade competente para apreciação da matéria, que decidirá no prazo de até 

10 (dez) dias. 

8.7.10 Da decisão a que se refere o item 8.4.6, acima, não caberá novo recurso. 

 

8.8 Etapa 4: Parecer do órgão, homologação do resultado do Chamamento Público e 

assinatura do instrumento de parceria. A celebração do termo de colaboração dependerá 

da adoção das providências previstas na legislação de regência, dentre elas a emissão do 

parecer técnico a que se refere o artigo 35, inciso V, da Lei federal nº 13.019/2014. A 

celebração do termo de colaboração dependerá, ainda, da verificação da existência de 

recursos orçamentários e financeiros suficientes para fazer frente à despesa. 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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8.8.4 O selecionado será, então, notificado por meio eletrônico, a comparecer, por 

intermédio de seu representante legal, no prazo de 10 (dez) dias úteis no 

Departamento de Educação, endereço Avenida Adhemar de Barros, 1070, Porto do 

Ribeira – CEP 11920-000- Iguape/ SP, para assinatura do termo de colaboração. 

8.8.5 Celebrado o termo de colaboração, o Prefeito convocará a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação e designará o respectivo gestor (artigo 2º, incisos VC e 

XI da Lei federal nº 13.019/2014). 

 

9 DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

 

9.1 A parceria a ser celebrada terá vigência de 04/2018 a 12/2018, admitida sua 

prorrogação nos termos da minuta de instrumento de avença, que integra este 

Edital como anexo. 

9.2 Assinado o termo de colaboração, será providenciada a publicação do respectivo 

extrato no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Iguape 

(http://www.iguape.sp.gov.br), observando-se, de outra parte, o disposto no 

artigo 10 e no parágrafo único do artigo 11 da Lei federal nº 13.019/2014, quando 

couber.  

 

10  PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR PREVISTO PARA A REALIZAÇÃO DO 

OBJETO 

 

10.1 Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas relativas ao 

presente Edital são provenientes da função programática 02.15.00-

12.367.0098.2069-33504300.01240.00 – 123. 

10.2 O valor total de recursos disponibilizados será de R$ 388.672,80 (Trezentos e 

oitenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), no 

exercício de 2018.  

10.3 As liberações de recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, que 

guardará consonância com as metas da parceria, observado o disposto artigo 48 

da Lei federal nº 13.019/2014. 

10.4 Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral efetuados 

com recursos da parceria, a OSC deverá observar o instrumento de parceria e a 

legislação regente, em especial o disposto nos incisos XIX e XX do artigo 42, nos 

artigos 45 e 46 da Lei federal nº 13.019/2014.  

10.5 Todos os recursos da parceria deverão ser utilizados para satisfação de seu objeto, 

sendo admitidas, dentre outras despesas previstas e aprovadas no Plano de 

Trabalho (artigo 46 da Lei federal nº 13.019/2014). 

a) Remuneração da equipe encarregada da execução do Plano de Trabalho, inclusive 

de pessoa próprio da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo as 

despesas com pagamento de impostos, contribuições sociais, fundo de garantia do 

tempo de serviço – FGTS, férias, décimo terceiro salário, salários proporcionais, 

verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas; 

b) Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a 

execução do objeto da parceria assim o exija; 

c) Custos indiretos necessários à execução do objeto, seja qual for a proporção em 

relação ao valor total da parceria (aluguel, telefone, assessoria jurídica, contador, 

água, energia, dentre outros); e 

d) Aquisição de equipamentos e matérias permanentes essenciais à consecução do 

objeto e serviços de adequação de espaço físico, desde que necessários à 

instalação dos referidos equipamentos; 

  

10.6 Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, 

inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras 

realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião da conclusão da 

http://www.iguape.sp.gov.br/
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parceria, rescisão ou extinção da parceria, nos termo do artigo 52 da Lei federal 

nº 13.019/2014. 

 

11  DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste 

Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 

10 (dez) dias da data limite para envio da proposta, exclusivamente de forma 

eletrônica, pelo endereço eletrônico educacao@iguape.sp.gov.br indicando no 

assunto “Edital de Chamamento Público nº 01/2018”. 

11.2 Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no Edital. Os 

esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção no mesmo endereço 

eletrônico indicado no item 11.1 acima, bem como entranhados nos autos do 

processo de Chamamento Público, onde estarão disponíveis para consulta por 

qualquer interessado. 

11.3 Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará 

divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo 

inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das 

propostas ou o princípio da isonomia. 

11.4 Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos 

pelo Departamento de Educação, observadas as disposições legais e os princípios 

que regem a Administração Pública. 

11.5 A OSC é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer etapa do processo de seleção. A 

falsidade de qualquer documento apresentado ou inverdade das informações nele 

contidas pode 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. A par 

disso, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da 

parceria, o fato poderá das ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas 

e/ou aplicação de sanções de que trata o artigo 73 da Lei federal nº 

13.0196/2014. 

11.6 A administração Pública Municipal não cobrará dos participantes taxa para 

participar deste Chamamento Público. 

11.7 Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer despesas 

correlatas à participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade 

dos participantes do certame, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou 

indenização por parte da Administração Pública Municipal. 

11.8 Constituem anexos do Presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

 

  Anexo I – Declaração de ciência e concordância da OSC 

  Anexo II – Declaração, da OSC, de que atende aos requisitos para a celebração do 

termo de colaboração e de que não incorre nas vedações previstas na legislação de regência 

para a formalização da aludida parceria; 

  Anexo III – Declaração, da OSC, sobre a detenção de condições materiais, 

inclusive recursos humanos para a celebração da parceria; 

  Anexo IV – Diretrizes para elaboração da Proposta de Plano de Trabalho; 

  Anexo V – Roteiro Projeto Político Pedagógico 

  Anexo VI – Minuta do Termo de Colaboração 

  Anexo VII – Declaração de Relação dos Dirigentes da Entidade 

  Anexo VIII – Termo de Referência do Serviço; 
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ANEXO I 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 
 
 

 

Declaro que a [identificação organização da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda 

com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público 01/2017 - DAPS 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], [dia] de [mês] de [ano]. 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 
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ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 
DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

 

 

Declaro que a [identificação organização da sociedade civil – OSC] atende a todos os 

requisitos previstos na Lei federal n.º 13.019/2014, para celebração do termo de 

colaboração, e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses 

previstas na legislação de regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 
 
 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 
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ANEXO III 
 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

Declaro, em conformidade com o artigo 33, caput, inciso V, alínea ‘c’, da Lei federal n.º 

13.019/2014, que a [identificação organização da sociedade civil – OSC] dispõe de condições 

materiais, inclusive recursos humanos, para o desenvolvimento das atividades previstas na 

parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 
 
 

 

ou 
 
 

 

Declaro, em conformidade com o artigo 33, caput, inciso V, alínea ‘c’, e respectivo § 5.º, da 

Lei federal n.º 13.019/2014, que a [identificação organização da sociedade civil – OSC], 

contratará, com recursos da parceria, os bens, materiais, equipamentos e recursos humanos 

necessários para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento das metas 

estabelecidas. 
 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 
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PAPEL TIMBRADO DA OSC 

 

ANEXO IV- PLANO DE TRABALHO (ROTEIRO) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome 

1.2 Fundação 

1.3 Presidente / Coordenadora 

1.4 Mandato atual Diretoria 

1.5 Fundamentação Legal 

1.5.1 Constituição da Entidade - conforme Estatuto 

 

1.6 DESCRIÇÃO DA REALIDADE 

1.6.1 Objeto da Parceria – Justificativa 

1.6.2 Capacidade de Atendimento 

1.6.3 Forma de Atendimento 

1.6.4 Critérios de Elegibilidade 

1.6.5 Caracterização da Clientela 

1.6.6 Lista de alunos  

 

2. DEFINIÇÃO DE METAS 

2.1 Plano de Ação 

2.2 Fases de Execução 

2.2.1 Objetivos 

2.2.2 Conteúdo 

2.2.3 Período de execução 

 

3. AVALIAÇÃO ORGANIZACIONAL 

 

4. PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS 

3.1 Quadro de Recursos Humanos 

3.2 Cronograma de Desembolso Recursos Públicos 

3.3 Valor de Parceria/Subvenção 

3.4 Previsão de Execução do Objeto 
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ANEXO V – PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO (ROTEIRO) 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 Nome da Escola 

1.2 Endereço 

1.3 Funcionamento 

1.4 Apresentação 

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1 Legislação pertinente: Constituição Federal, ECA, LDB, Resoluções do Conselho 

Nacional de Educação, Conselho Estadual de Educação e Conselho Municipal de 

Educação e leis municipais atinentes ao assunto. 

2.2 Diretrizes do MEC: Referenciais Curriculares Nacionais para educação infantil 

(RCNs), bem como diretrizes e resoluções da Secretaria Municipal da Educação. 

2.3 Fundamentos teórico-metodológicos do atendimento, cuidados e educação a 

serem realizados na Instituição, concepção de infância desenvolvimento e 

aprendizagem; 

2.4 Análise da Realidade (contextualização) sob dois olhares: a comunidade externa à 

escola e a comunidade interna. 

2.5 Valores e Missão da escola posicionamento, visão ideal de sociedade e de homem; 

 

3. PROPOSTA DE AÇÃO 

3.1 Objetivos e duração do Projeto Político Pedagógico (Bienal); 

 

3.2 Organização Escolar: estrutura física, organizacional e funcional, incluindo a 

subdivisão em grupos por faixa etária: nº e identificação de profissionais responsáveis 

por grupo; identificação dos ambientes físicos destinados a cada grupo ao coletivo; 

3.3. Matriz Curricular: 

 

 Áreas de Conhecimento Contempladas; 

 Ementa dos conteúdos de Ensino por áreas; 

 Metodologia de Ensino adotada. 

 

3.4. Acompanhamento e avaliação do desenvolvimento infantil, etapas de aprendizagem 

e propostas de solução das dificuldades que poderão ser apresentadas pelos alunos. 

3.5. Orientação Pedagógica: sistema de planejamento didático-pedagógico e 

acompanhamento do trabalho da equipe escolar na relação entre si e com os alunos, 

bem como, na relação com a comunidade externa à escola. 
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3.6. Formação Continuada dos educadores e funcionários: em serviço e em cursos 

promovidos pela Prefeitura Municipal de Iguape e demais instituições educativas. 

3.7. Gestão democrática da escola: 

 

3.8. Educação Inclusiva 

 

4. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E REVISÃO DO PROJETO 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ANEXO VI - Minuta 

 
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº XXX 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 

IGUAPE/ SP E (ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL) 
 

  
 

                                          

                                         A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE, com sede a Avenida Adhemar 

de Barros, nº 1070, Bairro Porto do Ribeira, neste ato representado pelo Prefeito, Wilson Almeida 

Lima, portador da Cédula de Identidade RG. nº XXXXXXXX e do CPF nº XXXXXXXXXXX, doravante 

designado simplesmente MUNICÍPIO e a XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

XXXXXXXXXX, neste ato representado por seu Presidente, XXXXXXXXX, portador da Cédula de 

Identidade RG nº XXXXXXXXX e do CPF XXXXXXXXXX6, doravante designada ORGANIZAÇÃO DA 

SOCIEDADE CIVIL, celebram o presente Termo de Colaboração, que se regerá pela Lei Federal nº 

13.019 de 31 de julho de 2014, com as alterações introduzidas pela Lei Federal nº 13.204 de 14 

de dezembro de 2015, mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas, com o objetivo 

de executar o Serviço de Educação Especial. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

O presente Termo de Colaboração, tem por objeto a execução do Serviço de Educação Especial, 

conforme detalhado no Plano de Trabalho apresentado.  

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

 

I - Transferir os recursos financeiros consignados na Cláusula Quarta do presente Termo de 

Colaboração, mediante repasses mensais, sendo que não caberá ao Município qualquer 

responsabilidade por despesa excedente aos recursos a serem transferidos; 

II – Assessorar tecnicamente a entidade na execução dos serviços contratados do termo; 

III - Monitorar e avaliar, qualitativa e quantitativamente os serviços prestados pela entidade com 

base nos pressupostos dos indicadores de qualidade da Educação por meio de supervisão, do 

Projeto Político Pedagógico – PPP e relatórios de atividades apresentados; 
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IV - Recomendar e oficializar prazo para que a entidade adote as providências cabíveis para o 

cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 

V - Assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou 

da ocorrência de fato relevante da entidade, de modo a evitar sua descontinuidade. 

VI - Disponibilizar ao Conselho Municipal da Educação e demais conselhos os relatórios das 

atividades da entidade quando solicitados. 

VII - Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros e solicitar pareceres de técnicos de 

outras áreas quando julgado pertinente. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

I - Participar da rede sócio–assistencial educativa da Prefeitura de Iguape, cumprir a 

Constituição Federal de 1988, no art. 208 inciso IV, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, na Seção II Da Educação Infantil, artigos 29, 

30 e 31 que estabelece a Educação Infantil, creche e pré-escola, com a primeira etapa da 

educação básica, Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014, art. 23 a 32, e suas alterações dadas 

pela Lei 13.204 de 2015; 

II  -  Cumprir as diretrizes da Política Municipal de Educação de Iguape conforme orientações 

emanadas pelo Departamento de Educação Municipal de Iguape (DEMI) e roteiro para o Projeto 

Político Pedagógico desenvolvido anualmente pela entidade; 

III - Executar as ações e objetivos constantes da Cláusula Primeira, em conformidade com o 

Plano de Trabalho, sendo vedada sua alteração, bem como a legislação pertinente. 

IV - Atender mensalmente os alunos da Educação Básica Pública Municipal e da sociedade de 

Iguape encaminhados pelo  Departamento de Educação Municipal de Iguape-DEMI 

de ambos os sexos, de todas as faixas etárias, que apresentem Deficiência Intelectual –(DI) 

e Múltipla- (DMU), ampliada para os Transtornos Globais do Desenvolvimento-(TGD), dentre elas 

Assistência Social, Educação e Saúde, em assistência de ambulatório, ou ainda que 

necessitem de serviços de diagnóstico e/ou de serviços especializados na área educacional, 

por meio de Equipe Interdisciplinar, de acordo com o Plano de Trabalho, se for o caso. 

IV - Realizar capacitação e formação continuada aos profissionais da Educação Básica Pública 

Municipal, sendo professores e agente educacional (cuidador de crianças, jovens e adultos), 

sempre que necessário, tendo em vista os parâmetros norteadores do oferecimento de um ensino 

de qualidade. 

V - Fornecer adaptações de recursos e materiais para os alunos e unidades escolares,  de 

acordo com a necessidade verificada por meio de avaliação. 

VI - Realizar visitas, periodicamente e quanto necessárias, nas Unidades Escolares, no período 

de aula e pelo profissional responsável pelo atendimento do aluno, se for o caso. 

VII - A entidade será responsável pela substituição dos professores, em suas ausências por faltas 

abonadas, licença para tratamento de saúde, licença prêmio e convocações. 

VIII - A entidade deverá seguir o calendário devidamente homologado anualmente pelo órgão 

regional do sistema estadual de ensino, pelo qual a entidade está autorizada a 

funcionar, devendo cumpri-lo nos termos da Lei Federal nº 9394/96 -  LDB, que determina que o 

ano letivo seja composto por 200 (duzentos) dias letivos, sendo 100 (cem) dias por semestre, com 

carga horária anual mínima de 800 (oitocentas) horas. 

IX - Quando a entidade possuir corpo docente próprio atuando na educação especial não 

poderá dispensar professores e pleitear sua substituição por docente da rede municipal de ensino

 com fundamento no presente termo, cabendo, nesses casos, única e exclusivamente à 
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Entidade, o ônus da substituição do docente dispensado, sempre com vistas à manutenção 

do qudro pessoal qualificado necessário para a execução do presente termo se for o caso. 

X - A entidade deverá organizar-se para coordenar a Atividade de Trabalho Pedagógico (ATP) 

dos professores da instituição, respeitando o nível modular, se for o caso. 

XI - Divulgar em todas as modalidades de promoção e eventos da entidade, bem como em 

veículos adquiridos com recursos públicos, na parceria com a Prefeitura de Iguape, 

conforme modelo aprovado de atendimento da colaboração. 

XII - Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as orientações e 

diretrizes técnicas e operacionais definidas pelo Departamento de Educação Municipal de Iguape – 

DEMI, observadas as diretrizes contidas no Plano Municipal de Educação e definidas pelos Conselhos 

Municipais instiucionalizados.  

XII - Contratar e manter recursos humanos e materiais e equipamentos adequados e compatíveis 

com o atendimento dos serviços que se obriga a executar, com vistas ao alcance dos objetivos e 

metas deste Termos. 

XIV - Aplicar, integralmente, os recursos financeiros repassados na execução dos serviços, objeto 

deste Termo, bem como o saldo auferido por conta das aplicações financeiras prevista no item XX, 

conforme Plano de Trabalho apresentados pela entidade, responsabilizando-se pelo integral 

cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e fiscais decorrentes 

da contratação de pessoal. 

XV - Apresentar, trimestralmente à Prefeitura de Iguape,  a prestação de contas conforme 

instruções do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinada pelo Tesoureiro, pelo Diretor 

Executivo e ou Presidente e acompanhada do parecer do Conselho Fiscal. 

XVI - Encaminhar à Prefeitura de Iguape  até o 5º dia útil de cada mês, o relatório de diretoria e 

anualmente e o relatório de atividades desenvolvidas, conforme modelo estabelecido. 

XVII - Agendar férias dos funcionários, visando a não interrupção dos serviços prestados pela 

entidade, respeitando o calendário escolar homologado . 

XVIII - Manter a Prefeitura de Iguape informada sobre quaisquer eventos que dificultem ou 

interrompam o cumprimento do calendário escolar expedido e homologado para o curso normal 

de execução do Termo. 

XIX - Assegurar à Prefeitura de Iguape e ao Tribunal de Contas as condições necessárias ao 

acompanhamento, supervisão, fiscalização e avaliação da execução e dos resultados dos 

serviços objeto deste Termo, bem como o acesso a todos os documentos e ao local de 

execução do presente termo da parceria. 

XX - Aplicar obrigatoriamente os recursos em fundo de aplicação financeira de curto prazo ou 

operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública quando a sua utilização estiver 

prevista em prazos menores de trinta (30) dias, se a previsão do seu uso for igual ou superior a 

um mês, em caderneta de poupança. Os rendimentos auferidos deverão ser demonstrados 

através de extratos bancários, que acompanharão as prestações de constas trimestrais. 

XXI - Deduzir o percentual de 2% a 5% quando houver a contratação de prestadores de serviços 

com os recursos repassados à entidade, sendo estes demonstrados nas prestações de contas 

trimestrais. 

XXII - Utilizar os valores repassados durante o exercício vigente que compreende o período 

04/2018 à 12/2018, e havendo saldo no primeiro dia do exercício seguinte deverá ser devolvido  

respectiva conta do Município através de guia de recolhimento específica. 

XXIII - Responsabilizar-se pelo pagamento dos encargos trabalhistas previdenciários, fiscais e 

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

não se caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública pelos 

respectivos pagamentos, qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução. 

XXIV – Divulgar em seu sítio na internet, caso mantenha, e em locais visíveis de suas sedes sociais 

e dos estabelecimentos em que exerça suas funções, todas as parcerias celebradas com o poder pú

blico. 
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XXV - Cumprir continuamente e integralmente os acórdãos estabelecidos no presente Termo. 

2  

CLÁUSULA QUARTA – DO FINANCIAMENTO 

O valor total do presente Termo de Colaboração é de R$ XXXXXXX (XXXXXX), divididos em 

parcelas iguais e consecutivas, cuja despesa correrá à conta da Unidade Orçamentária XXXXXXXX 

–Recursos XXXXXXX – Categoria Econômica XXXXXX. 

 

§ 1.º - Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, serão transferidos à OSC na 

forma do cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, sendo que as parcelas 

subsequentes à primeira apenas serão liberadas após aprovação da prestação de contas das 

parcelas precedentes. 

CLÁUSULA QUINTA – DA EXECUÇÃO 

5.1 O Termo deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 

cláusulas pactuadas, a legislação pertinente, respondendo cada um dos partícipes pelas 

consequências de sua inexecução total ou parcial. 

5.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pela Prefeitura de Iguape, 

dentro do prazo regulamentar de execução/prestação de contas do Termo, ficando assegurado 

a seus agentes qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, 

justificativas com relação às disfunções porventura havidas na execução. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

6.1 A Entidade cumprirá além das normas do Tribunal de Contas do Estado de 

São Paulo, as seguintes condições: 

6.2 Prestação de contas até o dia 10 do mês subsequente ao vencimento do 

trimestre, acompanhada do relatório da execução físico-financeira e extratos bancários, 

separadamente, por fonte de financiamento. 

6.3 As notas de despesas deverão indicar no corpo dos documentos fiscais 

originais, notadamente nota fiscal eletrônica, o número do Termo de Colaboração que 

autorizou o repasse, a identificação do serviço, a identificação da entidade e do órgão público 

do município que faz o repasse. No caso de despesas com combustível, deverão indicar 

também o número da placa, ano e modelo do carro oficial da entidade. 

6.4 O não cumprimento da entidade de qualquer obrigação estabelecida neste 

termo ensejará na interrupção dos pagamentos e devolução dos valores. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 

O presente Termo de Colaboração terá vigência de XX/2018 a XX/2018. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E DA  

O presente Termo poderá ser alterado, exceto em seu objeto e prazo, mediante alteração, e 

denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 30 (trinta) dias, sendo 
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que, se a denúncia for por parte da entidade, deverá ser precedida da entrega do relatório e 

prestação de contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 

 

9.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho, e da legislação 

específica, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à organização da 

sociedade civil parceira as seguintes sanções: 

I - advertência; 

 

II - suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar 

parceria e contratos com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública 

sancionadora, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

III - declaração de inidoneidade para participar em chamamento público ou celebrar parceria e 

contratos com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a organização da 

sociedade civil ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o prazo 

da sanção aplicada com base no subitem 9.1 inciso II 

9.2 A sanção estabelecida no subitem 9.1 inciso II e III é de competência exclusiva do 

Prefeito de Iguape, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no respectivo 

processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação da penalidade. 

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO 

10.1 Constitui motivo para rescisão do termo o inadimplemento de quaisquer das 

cláusulas pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em 

desacordo como Plano de Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos 

prazos estabelecidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO 

11. Para dirimir as questões oriundas deste Termo, que não forem solucionadas 

administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Iguape, desistindo de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja. 

E por estarem de acordo com as Cláusulas e condições ajustadas, firmam o 

presente termo em quatro (4) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo 

assinadas. 
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____________________________ 

WILSON ALMEIDA LIMA 

Prefeito 

 

_________________________________ 

Representante Legal da OSC 

 

 

Visto e aprovado pela Assessoria Jurídica 

 

Testemunhas: 

 

 

1- Pela Prefeitura:  _____________________________________ 

      RG nº 

    CPF n.º 

 

 

2- Pela Organização da Sociedade Civil:   

 

                                           ______________________________________ 

        RG nº 

CPF n.º 
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Anexo VII 

 

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

 

Declaro para os devidos fins, em nome da [identificação da organização da sociedade civil 

– OSC], que: 

 
Não há no quadro de dirigentes abaixo identificados: (a) membro de Poder ou do 

Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública federal; ou (b) 

cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, 

das pessoas mencionadas na alínea “a”. Observação: 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, de 2014); 

 

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE 

Nome Completo Cargo que ocupa na OSC 

 
RG CPF 

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 
TELEFONE CELULAR E-MAIL 

 
Nome Completo Cargo que ocupa na OSC 

 
RG CPF 

 
ENDEREÇO RESIDENCIAL 

 
TELEFONE CELULAR E-MAIL 

 
   

 
 
 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 
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Anexo VIII 

 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

REPASSES AO TERCEIRO SETOR 

 

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA DE IGUAPE 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 

TIPO DE CONCESSÃO:  

VALOR REPASSADO: R$  

EXERCÍCIO: 2018 

Pelo presente TERMO damo-nos por NOTIFICADOS para o acompanhamento dos atos da tramitação 

do correspondente processo no Tribunal de Contas até seu julgamento final e consequente 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, estamos 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 Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, 

iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

Iguape, _____ de__________de  2.018. 

 

ÓRGÃO CONCESSOR: 

 

Nome e cargo:  

E-mail institucional:  

E-mail pessoal:  

 

Assinatura: ________________________________________ 

 

ÓRGÃO BENEFICIÁRIO: 

 

Nome e cargo: 

E-mail 

institucional: E-

mail pessoal: 

Assinatura:   

 

(*) Auxilio, subvenção ou contribuição. 

(**) Facultativo. Indicar quando já constituído. 

 


