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SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA 
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 730, - Bairro Centro, Natal/RN, CEP 59012-240 

Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - h�p://www.saude.gov.br 
  

EDITAL Nº 01-2022/2022

Processo nº 00610078.000180/2021-90

EDITAL

 

1.0 - OBJETO

1.1. Chamamento Público para elaboração de projetos voltados à promoção à saúde e prevenção das
doenças crônicas transmissíveis de relevância para o Sistema Único de Saúde – SUS, definidas nas
seguintes áreas temá�cas: Hanseníase; Tuberculose; HIV/AIDS; Hepa�tes Virais e Sífilis conforme
estabelece a PORTARIA-SEI - SESAP Nº 654, DE 11 DE MARÇO DE 2020. Onde versamos como obje�vo
macro a redução da incidência pelo HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.  

1.2. Em caso de divergência entre as descrições e especificações constantes do Edital e do Termo de
Referência, prevalecem estas úl�mas.

 

ÓRGÃO REQUISITANTE: Secretaria de Estado de Saúde Pública do RN

 

A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA DO RIO GRANDE DO NORTE, Órgão Público do Poder
Execu�vo Estadual, com sede a Av. Marechal Deodoro da Fonseca, nº 730, Centro, Natal/RN, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 08.241.754/0001-45, neste ato representado pelo seu Secretário, o Sr. Dr. Cipriano
Maia de Vasconcelos, RG. 181.719-ITEP/RN e CPF. 074.216.484-53, torna público, para ciência dos
interessados, com base no art. 37, IX, da CF/88, do art. 30, inciso XIII da Cons�tuição Estadual, e dos
ar�gos 12 e 13, inciso VII e ar�gos 15 e 16, da Lei Estadual nº 5.391, de 22 de Fevereiro de 1991, bem
como no art. 25, caput, da Lei nº 8666/93, que estarão abertas as inscrições para possível elaboração de
projetos voltados à promoção à saúde e prevenção das doenças crônicas transmissíveis de relevância
para o Sistema Único de Saúde – SUS, definidas nas seguintes áreas temá�cas: Hanseníase; Tuberculose;
HIV/AIDS; Hepa�tes Virais e Sífilis.

 

2.0 – JUSTIFICATIVA

Considerando as razões detalhadas no Termo de Referência anexado ao presente documento, considera-
se jus�ficada a ocorrência do certame.

 

3.0 – DESCRIÇÃO DO OBJETO

3.1.  Chamamento Público para elaboração de projetos voltados à promoção à saúde e prevenção das
doenças crônicas transmissíveis de relevância para o Sistema Único de Saúde – SUS, definidas nas
seguintes áreas temá�cas: Hanseníase; Tuberculose; HIV/AIDS; Hepa�tes Virais e Sífilis conforme
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estabelece a PORTARIA-SEI - SESAP Nº 654, DE 11 DE MARÇO DE 2020. Onde versamos como obje�vo
macro a redução da incidência pelo HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.  

3.2. Os valores dos procedimentos estarão discriminados nos documentos anexados ao presente edital.

3.3. O detalhamento do objeto consta no Termo de Referência anexado.

 

4.0 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

4.1. O processo de credenciamento de que trata esse Edital dar-se-á de forma direta, por inexigibilidade
de licitação, especialmente com fulcro no art. 25, caput, da Lei Nacional nº 8666/93 e em caráter
temporário, conforme inciso IX, do ar�go 37, da Carta Polí�ca, aplicando-se, no que for possível, os
princípios gerais de direito público;

4.2. Poderão par�cipar do processo de credenciamento os interessados que sa�sfaçam as condições de
habilitação deste Edital, do Termo de Referência e que aceitem as exigências estabelecidas pela SESAP e
pela legislação aplicável;

4.3. As ins�tuições interessadas deverão disponibilizar aos setores correspondentes da SESAP, quando
solicitadas, informações necessárias para elaboração de diagnós�cos regionais, avaliações qualita�vas do
atendimento, acompanhamento da programação pactuada integrada, entre outros;

4.4. Poderão ser estabelecidos requisitos de ordem técnica no Termo de Referência;

4.5 Conforme termo de referência, o apoio aos projetos será des�nado exclusivamente à Organizações da
Sociedade Civil, Movimentos Sociais e Ins�tuições Sem Fins Lucra�vos, que forem selecionadas através
de edital de chamamento público a ser publicado por essa secretaria de acordo com os critérios
estabelecidos no termo de referência.

 

5.0 - DA COMISSÃO DE CREDENCIAMENTO

5.1 O processo de Credenciamento será conduzido pela Comissão de Credenciamento da SESAP/RN,
designada por Portaria do Secretário da Saúde, publicada no Diário Oficial do Estado, e terá como
atribuições:

a) Implementar o processo de credenciamento, coordenando e supervisionando todas as etapas, e,
quando necessário, prestando esclarecimentos;

b) Monitorar o cumprimento da legislação referente a esse Edital e dos atos norma�vos complementares
dele decorrentes;

c) Receber os pedidos de inscrições das interessadas;

d) Conferir os documentos em todas as etapas do credenciamento;

e) Elaborar a lista de credenciamento e encaminhar para publicação;

f) Proceder à avaliação de desempenho e ao descredenciamento das organizações que descumpram as
obrigações constantes do Edital;

g) Resolver os casos omissos.

 

6.0 - DA INSCRIÇÃO

6.1. A documentação de credenciamento deverá ser enviada em versão digital por meio do endereço
eletrônicoprojetoistrn2022@gmail.com. Caso seja necessário, poderá ser exigida conferência com os
originais;

6.2. A par�cipação no processo decorre da manifestação expressa pela ficha de requerimento do
prestador de serviço interessado em par�cipar do processo de credenciamento junto à SESAP, conforme
documento anexado a este Edital;



02/02/2022 11:09 SEI/SEARH - 12973847 - Edital

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14486087&infra_siste… 3/35

6.3. A Ficha de requerimento deverá ser apresentada sem emendas e rasuras;

6.4. Toda a documentação exigida neste Edital de Credenciamento deverá ser entregue por e-mail até
o dia 20 de fevereiro 2022. O prazo pode ser prorrogado por igual período.

6.5. Não será aceita inscrição extemporânea ou condicional, ou alteração de documentos depois de
realizado o protocolo;

6.6. Além do requerimento, o interessado deverá apresentar toda a documentação exigida para a
habilitação ao credenciamento, sob pena de desclassificação.

6.7. As cer�dões que compõem a documentação exigida e possuem data de validade deverão estar
válidas na data da entrega da documentação, bem como na assinatura do contrato, e serem atualizadas
anualmente durante a sua vigência.

6.8. O interessado no credenciamento se responsabiliza pela documentação entregue e pelas
informações por ele prestadas.

6.9. É assegurado acesso a qualquer interessado que preencha as exigências estabelecidas para o
credenciamento, respeitando o quan�ta�vo de serviço a ser credenciado, podendo as inscrições ser
realizadas a par�r da data da publicação deste Edital.

6.10. O Chamamento Público de que trata este edital, respeitando o quan�ta�vo de serviço a ser
credenciado, ficará aberto para interessados se credenciarem em período determinado posteriormente,
pela comissão de credenciamento, dentro da sua vigência, desde que apresentem as documentações em
conformidade com o Edital.

 

7.0 – DO CREDENCIAMENTO E QUALIFICAÇÃO JURÍDICA/FINANCEIRA

7.1. A apresentação de toda a documentação exigida, conforme detalhamento deste Edital é requisito
obrigatório à habilitação jurídica, técnica, fiscal e trabalhista do interessado, sendo que a ausência de
quaisquer documentos implica a inabilitação do inscrito.

 

7.2. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

I - Cer�dão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do estatuto registrado e
de eventuais alterações, ou tratando-se de sociedade coopera�va, cer�dão simplificada por junta
comercial;

II - Cópia da ata da eleição do dirigente atual;

III – Relação nominal atualizada dos dirigentes da en�dade, com endereço, número e órgão expedidor da
carteira de iden�dade e número de registro no cadastro de pessoas �sicas – CPF de cada um deles;

IV – Declaração de que a organização civil funciona no endereço por ela declarado.

 

7.3. A Regularidade Fiscal será comprovada mediante apresentação da seguinte documentação:

I – Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II – Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, rela�vo a sede ou
domicílio do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto contratual;

III – Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Cer�dão Nega�va
de Débitos rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União (CND) ou Cer�dão Posi�va
com Efeitos de Nega�va de Débitos rela�vos a Créditos Tributários Federais e à Dívida A�va da União
(CPEND) - cer�dão expedida conjuntamente pela RFB e pela PGFN, referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida A�va da União (DAU), inclusive os créditos tributários rela�vos às
contribuições sociais previstas nas alíneas “a”, “b” e “c” do Parágrafo Único do Art. 11 da Lei nº
8.212/1991, às contribuições ins�tuídas a �tulo de subs�tuição, e às contribuições devidas, por lei, a
terceiros, inclusive inscritas em DAU;
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IV – Cer�dão Nega�va de Débitos fornecida pela Secretaria de Estado de Tributação;

V – Cer�dão Nega�va de inscrição de Débitos na Dívida A�va fornecida pela Secretaria de Estado de
Tributação;

VI – Cer�dão Nega�va de Débitos Municipais, bem como Cer�dão Nega�va de inscrição de Débitos na
Dívida A�va;

VII – Cer�ficado de Regularidade do Fundo de Garan�a por Tempo de Serviço FGTS – CRF;

VIII – Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Jus�ça do Trabalho, mediante a
apresentação de cer�dão nega�va, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho (Lei
nº 12.440/2011), emi�da pelo site do TST.

 

8.0 – DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Por se tratar de matéria técnica, tal cláusula encontra-se detalhada no termo de referência.

 

9.0 - ANÁLISE DOCUMENTAL E CRITÉRIO DE JULGAMENTO

9.1. A análise dos documentos apresentados ocorrerá em até 30 (trinta) dias, prorrogáveis por igual
período, contados a par�r da data de entrega da documentação ou do encerramento das inscrições.

9.2. A Comissão Examinadora da SESAP/RN elaborará o parecer referente à Avaliação Técnica e publicará
a relação das en�dades consideradas habilitadas para eventual celebração do contrato, no Diário Oficial
do Estado.

9.3. Não serão aceitos pedidos de credenciamento caso a documentação esteja em desconformidade
com o presente Edital e seus anexos.

9.4. As en�dades que não atenderem aos requisitos exigidos pelo presente chamamento público serão
consideradas inabilitadas.

 

10.0 - DA HABILITAÇÃO

10.1. Serão considerados habilitados os interessados que apresentarem a documentação válida exigida e
se enquadrarem nas regras deste Edital e Termo de Referência;

10.2. A Comissão de Credenciamento concluirá pela habilitação das interessadas, mediante parecer
circunstanciado, que cumprirem as exigências do item de habilitação, a qual será comprovada mediante a
conferência da documentação exigida, e do parecer técnico favorável, se for o caso, que atestarão os
requisitos de habilitação jurídica, qualificação técnica, regularidade fiscal e trabalhista.

10.3. Serão considerados inabilitados os interessados que:

a) Estejam declarados temporariamente, por qualquer mo�vo, suspensos ou impedidos de contratar com
a Administração Pública, direta ou indireta, do Estado da Rio Grande do Norte, ou que estejam
declarados inidôneos para contratar com a Administração Pública, direta ou indireta, Federal, Estadual ou
Municipal;

b) Estejam inadimplentes com as obrigações assumidas junto aos órgãos fiscalizadores da
a�vidade/profissão ou possuam nota desabonadora emi�da pelos referidos órgãos.

 

11.0 – DOS RESULTADOS

11.1. A SESAP poderá celebrar contrato de prestação de serviço, nos termos da minuta do contrato
anexada, com as en�dades consideradas habilitadas, com base nos documentos elencados
anteriormente;

11.2. A comissão examinadora fará publicar a lista de credenciados no Diário Oficial do Estado;
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11.3. Caso todos os interessados tenham o seu pedido de credenciamento indeferido, a Comissão,
quanto interesse da SESAP, poderá conceder o prazo de 08 (oito) dias úteis, conforme preconiza o art. 48
§ 3º da Lei 8.666/93, para apresentação de novos envelopes com a documentação que mo�vou o
indeferimento, devidamente atualizada.

11.4. Os resultados não serão divulgados por telefone ou qualquer outro meio de comunicação que não
seja expressamente determinado no presente Edital.

11.5. Os casos não previstos e as dúvidas deste Edital serão resolvidos pela Comissão Examinadora com
apoio técnico, se verificada a necessidade e a critério da Comissão.

11.6. As organizações credenciadas serão convocadas no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a par�r
da comunicação formal ou da decisão de recurso administra�vo, a comparecerem na sede da Secretaria
para assinar o instrumento contratual. Caso as organizações não compareçam no prazo estabelecido,
serão automa�camente eliminadas.

11.7. Será garan�da a igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a
Secretaria.

11.8. A distribuição das demandas para a contratação dos serviços de que trata este edital, deverá ser
feita de forma imparcial, sendo realizado sorteio aleatório entre todos os credenciados.

11.9. A Secretaria poderá, a qualquer tempo, confirmar a veracidade das informações prestadas através
de atestados, cer�dões, declarações e cópias de trabalhos realizados, bem como solicitar outros
documentos ou, ainda, a revalidação dos fornecidos

 

12.0 – DOS RECURSOS

12.1. A en�dade que for considerada inabilitada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis contados a par�r da
data de publicação no Diário Oficial da relação daquelas consideradas habilitadas para recorrer quanto a
sua inabilitação, conforme o estabelecido no Item I da alínea a, do Art.109°, da Lei Federal 8666/93 e
suas alterações posteriores;

12.2. O recurso será julgado pela Comissão, em 03 (três) dias úteis, e o resultado será publicado no Diário
Oficial do Estado;

12.3. Os recursos terão efeitos suspensivos. Nesse caso, a validade da proposta será prorrogada pelo
período recursal estabelecido na lei;

12.4. Ra�fica-se neste ponto que impugnações e pedidos de esclarecimento não interrompem os
prazos do certame. Por não exis�r previsão em lei sobre a possibilidade de impugnar editais de
inexigibilidade de licitação, devem se aplicar, por analogia, as mesmas regras de um processo licitatório
comum.

 

13. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO

13.1. A contratação dos habilitados será mediante assinatura de contrato de credenciamento, com prazo
de vigência de 12 meses conforme as disposições con�das nos respec�vos instrumentos, podendo ser
prorrogado, condicionado a verificação da real necessidade e vantagem para a Administração na
con�nuidade do contrato, conforme art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.

 

14. DO PAGAMENTO E NOTAS FISCAIS

Por se tratar de matéria técnica, tal cláusula encontra-se detalhada no termo de referência.

 

15.0 – DO REAJUSTE

15.1. A contratação dos serviços deverá observar os preços es�pulados na tabela constante no termo de
referência.
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15.2. Nos preços fixados na planilha estão incluídos todos e quaisquer custos diretos e indiretos
referentes ao desempenho das obrigações previstas no contrato, inclusive tributos, despesas trabalhistas
e contribuições previdenciárias, dentre outros necessários à consecução do objeto ora contratado, de
modo que nenhuma outra sobretaxa será devida pela adequada e perfeita prestação dos serviços.

 

16.0 – DA SUBCONTRATAÇÃO E ALTERAÇÃO CONTRATUAL

16.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto do chamamento público.

16.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na habilitação
original; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do
objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

 

17.0 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Por se tratar de matéria técnica, tal cláusula encontra-se detalhada no termo de referência.

 

18.0 – DA FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇO

18.1. A Administração Pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da
parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com
órgãos ou en�dades públicas.

18.2. A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Termo de Referência, através do
Departamento e Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, na qualidade de
interveniente, que tem por obrigações:

18.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

18.2.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as a�vidades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos,
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

18.2.3. Emi�r parecer conclusivo de análise da prestação de contas parcial e final, com base no relatório
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o Art. 59, da Lei Federal nº 13.204/2015;

18.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às a�vidades de
monitoramento e avaliação.

18.3. A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação,
especialmente designada.

18.4. A Administração Pública, por meio da Secretaria responsável pela parceria, emi�rá ao menos um
relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de Monitoramento
e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da
prestação de contas pela OSC.

18.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos,
conterá:

18.5.1. Descrição sumária das a�vidades e metas estabelecidas;

18.5.2. Análise das a�vidades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do bene�cio social
ob�do em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

18.5.3. Valores efe�vamente transferidos pela Administração Pública;

18.5.4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo de
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Referência.

18.5.5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preven�va, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência
dessas auditorias.

18.6. Na hipótese de o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação evidenciar irregularidade ou
inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria no�ficará a Organização da Sociedade Civil para, no
prazo de trinta dias:

18.6.1. Sanar a irregularidade;

18.6.2. Cumprir a obrigação; ou

18.6.3. Apresentar jus�fica�va para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento
da obrigação.

18.7. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Equipe de Monitoramento e Avaliação
poderão realizar visita in loco, da qual será emi�do relatório.

18.8. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, que possa colocar em risco a execução
do plano de trabalho, a Administração Pública tem a prerroga�va de assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar sua descon�nuidade.

18.9. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou
vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

18.10. O representante da Administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas
com a execução do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários
eventualmente envolvidos, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos
observados e encaminhando os apontamentos à Comissão de Gerenciamento de Contratos para as
providências cabíveis.

18.11 Formaliza-se como instrumento de fiscalização do serviço a possibilidade de denúncia do ajuste, a
qualquer interessado (PF ou PJ).

18.12. Conforme Decisão 656/1995 do TCU, ra�fica-se a possibilidade de que usuários podem denunciar
qualquer irregularidade verificada na prestação dos serviços e/ou no faturamento.

 

19.0 – DAS SANÇÕES

19.1. Por se tratar de matéria técnica, tal cláusula encontra-se detalhada no termo de referência.

19.2. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

 

20.0 - DO DESCREDENCIAMENTO

20.1. Será descredenciada a qualquer tempo, a ins�tuição que:

1. Por algum mo�vo o credenciado deixar de atender as condições e especificações estabelecidas
neste Edital e Termo de Referência;

2. Recusar-se, injus�ficadamente, a assinar o contrato, aceitar ou re�rar o instrumento equivalente
dentro do prazo estabelecido, implicando ainda na imediata suspensão do direito de contratar com
a Secretaria;

3. Não man�ver, durante o curso do contrato, as mesmas condições que possibilitaram o seu
credenciamento;

4. Forem procedentes as denúncias formuladas sobre má prestação do serviço ou irregularidades que
afrontem princípios cons�tucionais;
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5. Superveniência de fato ou circunstância que comprometa a capacidade técnica ou administra�va
da credenciada, ou que reduza a capacidade de prestação de serviço a ponto de não atender às
exigências estabelecidas;

6. Descumprimento de atendimento aos usuários conforme cronograma estabelecido pela SESAP/RN.

20.2. O descredenciamento se dará com a rescisão contratual ente a en�dade credenciada e Secretaria,
após regular processo administra�vo, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

20.3. O Credenciado poderá denunciar o ajuste e se descredenciar, a qualquer tempo, bastando no�ficar
a Administração com antecedência de 30 (trinta) dias.

20.3.1 Ressalta-se a possibilidade da Administração também realizar os mesmos atos respeitando os
prazos e jus�fica�vas.

 

21.0 - VIGÊNCIA DO CREDENCIAMENTO

21.1.  A revogação deste Edital dependerá de prévia publicação u�lizando-se os mesmos meios
empregados ao tempo de sua edição.

21.2. Também poderá ocorrer revogação tácita, ou seja, publicação de novo edital sobre o mesmo objeto
que subs�tua o presente instrumento convocatório.

 

22.0 – DISPOSIÇÕES FINAIS

22.1. É facultada à autoridade competente, em qualquer fase do procedimento, a promoção de diligência
des�nada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive com a fixação de prazo para
resposta.

22.2. A Secretaria poderá prorrogar, adiar, revogar ou anular o presente Edital, na forma da Lei, sem que
caiba aos par�cipantes qualquer direito a reembolso, indenização ou compensação.

22.3. A qualquer tempo, antes da data de abertura do credenciamento, poderá a Secretaria, se
necessário, modificar este instrumento, hipótese em que deverá proceder a divulgação, reabrindo-se o
prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inques�onavelmente, a alteração não afetar a
formulação das inscrições propostas.

22.4. Nenhuma indenização será devida aos par�cipantes pela elaboração e/ou apresentação de
documentação rela�va ao presente Edital, ou ainda, por qualquer outro mo�vo alegado em relação a
este processo de credenciamento.

22.5. Caberá ao contratado à obediência às normas de qualidade de atendimento impostas pela
Vigilância Sanitária ou outra en�dade reguladora e fiscalizadora da a�vidade exercida.

23.6. A inexa�dão de afirma�vas, declarações falsas ou irregulares em quaisquer documentos, ainda que
verificada posteriormente, será causa de eliminação do interessado do processo de credenciamento,
anulando-se a inscrição ou promovendo a rescisão do contrato, bem como todos os atos dela
decorrentes, sem prejuízo das demais medidas de ordem administra�va, cível ou criminal;

22.6. Os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento mediante ato mo�vado da Comissão de
Credenciamento;

22.7. O presente Edital e seus Anexos, bem como as propostas dos licitantes credenciados farão parte
integrante do Contrato ou instrumento equivalente, independentemente de transcrição;

22.8. O proponente, ao par�cipar da presente licitação, expressa automa�camente concordância aos
termos deste Edital;

22.9. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e os anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-
se-á o do vencimento.

22.10. O credenciamento não se configurará como vínculo emprega�cio.
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Documento assinado eletronicamente por CARLA JULIANA GOMES DE SOUZA, Presidente da
Comissão Permanente de Licitação, em 01/02/2022, às 14:23, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 4º do Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12973847
e o código CRC C2F66AA2.

ANEXOS

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA

TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 00610078.000180/2021-90

1. DO OBJETO

 

O presente Termo de Referência tem como obje�vo informar as condições para abertura de Chamamento
Público para elaboração de projetos voltados à promoção à saúde e prevenção das doenças crônicas
transmissíveis de relevância para o Sistema Único de Saúde – SUS, definidas nas seguintes áreas
temá�cas: Hanseníase; Tuberculose; HIV/AIDS; Hepa�tes Virais e Sífilis conforme estabelece a PORTARIA-
SEI - SESAP Nº 654, DE 11 DE MARÇO DE 2020. Onde versamos como obje�vo macro a redução da
incidência pelo HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.  

CATEGORIAS DE PROJETO VALOR TETO

Projeto TIPO I – Atuação em uma região de saúde R$ 14.000,00; Portaria SEI nº 654/2020

Projeto TIPO II – Atuação em duas a quatro regiões de saúde R$ 16.000,00; Portaria SEI nº 654/2020

Projeto TIPO III – Atuação em todo o território estadual R$ 19.600,00 Portaria SEI nº 654/2020

2. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1. MOTIVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A Portaria-SEI/SESAP - Nº 654, de 11 de março de 2020, estabelece em seu Art. 1º, que  serão man�das
"ações na Programação Anual de Saúde da Coordenadoria de Promoção à Saúde,  que contemplem o
apoio à realização de projetos voltados à promoção à saúde e prevenção das  doenças crônicas
transmissíveis, que visem o fortalecimento do SUS, com recursos financeiros de  incen�vo advindos da
União, des�nados ao Estado através da ação orçamentária Fonte 167,  subação 2412.01 – Fortalecimento
da Polí�ca de Vigilância e Prevenção das IST/AIDS e  Hepa�tes Virais, por meio da fonte de recursos de
fonte federal".

Portanto, o presente Termo de Referência visa atender ao disposto na Portaria supramencionada através
da publicação de Edital de Chamamento Público des�nado a tais projetos.

 Em caso de celebração de adi�vos, deverão ser indicados nos mesmos, os créditos e empenhos para
cobertura de cada parcela da despesa a ser transferida.

Na ocorrência de cancelamento de Restos a Pagar, o quan�ta�vo poderá ser reduzido até a etapa que
apresente funcionalidade, mediante aprovação prévia da Administração Pública.

 

http://portalsei.rn.gov.br/arquivos/Dec.%20n%C2%BA%2027.685-2018%20-%20Institucionaliza%C3%A7%C3%A3o%20do%20SEI%20RN.pdf
http://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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3. DA SELEÇÃO DOS PROJETOS

3.1. A seleção dos projetos passará por análise técnica rigorosa, contemplando os seguintes critérios:

1. Transparência: os projetos deverão ser desenvolvidos por en�dades, serviços e / ou organizações
que apresentem solidez, exper�se e perícia nos moldes que se propõem o projeto. Devendo
disponibilizar CNPJ, endereço, contato, e-mail, redes sociais e/ou sites;

2. Análise financeira: os projetos passarão por avaliação quanto ao controle financeiro e ao que se
des�na cada proposta de ação e execução. Assim, deverão apresentar respec�vo orçamento, de
modo que as despesas sejam discriminadas, atendendo a uma das três categorias de projeto.

Observações:

1. Fica vedado o uso dos recursos disponibilizados em ações que não foram previstas nos projetos
selecionados via edital;

2. Os valores que não forem executados na íntegra pelos projetos selecionados deverão ser
devolvidos ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o processo de prestação
de contas, o qual será regulamentado em cada edital;

3. É de responsabilidade da SESAP-RN, através da Subcoordenadoria de Vigilância
Epidemiológica/Programa Estadual de Vigilância das Doenças Crônicas Transmissíveis proceder com
a avaliação das inscrições/submissão de projetos de cada edital, cons�tuindo comissão de seleção,
previamente designada, de modo a selecionar os projetos que es�verem em conformidade com os
critérios apresentados nesta portaria e editais publicados;

4. É de responsabilidade da Coordenadoria de Vigilância em Saúde - CVS publicar o resultado da
seleção de cada edital de chamamento público realizado na internet, no site oficial da Secretaria de
Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, bem como, manter até cento e oitenta dias após
encerramento dos projetos, informações dos mesmos.

  c) Análise dos obje�vos, especificando as metas a curto, médio e em longo prazo;

  d) Apresentar plano de ação especificando estudo estratégico que detalhe uma projeção real do
impacto posi�vo que os obje�vos do projeto trarão ao longo do desenvolvimento das ações;

  e) Apresentar projetos aprovados que sejam da mesma linha/segmento.

 

4. CRITÉRIOS DE HABILITAÇÃO

4.1 São elegíveis para fins deste Edital as organizações da sociedade civil (OSC´s), assim consideradas
aquelas definidas pelo ar�go 2º, inciso I, alíneas "a", "b" ou "c", da Lei nº 13.204/2015 (com redação
dada pela Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014):

4.1.1. En�dade Privada Sem Fins Lucra�vos, que não distribua entre os seus sócios ou associados,
conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros, eventuais resultados, sobras, excedentes
operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, par�cipações ou parcelas do
seu patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas a�vidades e que os aplica integralmente na
consecução o respec�vo objeto social, de forma imediata ou por meio da cons�tuição de fundo
patrimonial ou fundo de reserva;

4.1.2. As Sociedades Coopera�vas previstas na Lei nº 9.867, de 10 de novembro de 1999; as integradas
por pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas por programas e
ações de combate à pobreza e de geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes de assistência técnica e extensão rural; e
as capacitadas para execução de a�vidades ou de projetos de interesse público e de cunho social;

4.1.3. As Organizações Religiosas que se dediquem às a�vidades ou projetos de interesse público e de
cunho social dis�ntas das des�nadas a fins exclusivamente religiosos;



02/02/2022 11:09 SEI/SEARH - 12973847 - Edital

https://sei.rn.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14486087&infra_sist… 11/35

4.2. As ins�tuições que par�cipam do presente Termo de Referência deverão atender aos seguintes
critérios de elegibilidade:

4.2.1. Declarar conforme Modelo Anexo I, Declaração de Ciência e Concordância, que está ciente e
concorda com as disposições previstas neste Termo de Referência e seus anexos, bem como que se
responsabilizam pela veracidade e legi�midade das informações e documentos apresentados durante o
processo de seleção;

4.2.2. Possuir experiência prévia e capacidade ins�tucional, efe�vamente comprovada nos úl�mos 3
(três) anos, no desenvolvimento de a�vidades que versem sobre o enfrentamento das doenças de
condições crônicas e/ou infecções sexualmente transmissíveis (IST);

4.2.2.1 A comprovação deve ser feita através da apresentação de pelo menos 01 (um) atestado de
capacidade técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito publico ou privado, de que atua no ramo de
a�vidade do objeto desta chamada e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo
sa�sfatório o contrato anteriormente man�do com o emitente do atestado;

4.2.3. Ter entre seus obje�vos estatutários ou regimentais a realização de a�vidades que versem sobre o
enfrentamento das doenças de condições crônicas e/ou infecções sexualmente transmissíveis (IST);

4.2.4 Apresentar ao menos um Atestado de Experiência para que a OSC se declare ou alguém declare por
ela que a OSC existe e que presta um serviço;

4.2.5. Indicar o Responsável Técnico;

4.2.6 Declaração de que os integrantes não são servidores e/ou tenham vínculo com o serviço público;

4.2.7 . Requisição de Estatuto Social.

 

5. REGULARIDADE FISCAL

5.1 . Apresentar as seguintes cer�dões/documentações: 

5.1.1 – Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);

5.1.2 – Cer�dão Nega�va de Débito (CND), fornecida pelo Ins�tuto Nacional de Seguro Social e Cer�dão
Conjunta expedida pela Receita Federal (de débitos rela�vos e à Dívida A�va da União);

5.1.3 - Cer�ficado de Regularidade de Situação – CRS, rela�vo ao FGTS, expedido pela Caixa Econômica
Federal;

5.1.4 – Cer�dão Nega�va de Débito do Estado do domicílio ou sede do licitante;

5.1.5 – Cer�dão Nega�va Quanto à Dívida A�va do Estado, expedida pela Procuradoria Geral do Estado,
do domicílio ou sede do licitante;

5.1.6 – Cer�dão Nega�va de Tributos do Município, do domicílio ou sede do licitante;

5.1.7 – Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual (FIC) ou municipal (CIM), se houver,
rela�vo ao domicílio ou sede do licitante, per�nente ao seu ramo de a�vidade e compa�vel com o objeto
contratual;

5.1.8 - Cer�dão Nega�va de Débitos Trabalhistas (CNDT), conforme Lei nº12. 440 de 07 de julho de 2011.

 

5.2. Ter obje�vos estatutários regimentais voltados à promoção de a�vidades e finalidades de relevância
pública e social, compa�veis com o objeto do instrumento a ser pactuado (Art. 33, caput, inciso I, da Lei
nº 13.204, de 2015). Estão dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades
coopera�vas (Art.33, §§ 1º e 2º, Lei nº 13.204, de 2015);

5.3. Ser regida por normas de organização interna que prevejam expressamente que, em caso de
dissolução da sociedade, o respec�vo patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual
natureza, que preencha os requisitos da Lei nº 13.204, de 2015, e cujo objeto social seja,
preferencialmente, o mesmo da en�dade ex�nta (Art. 33, caput, inciso III, Lei nº 13.204, de 2015).  Estão
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dispensadas desta exigência as organizações religiosas e as sociedades coopera�vas (Art.33, §§ 2º e 3º,
Lei nº 13.204, de 2015);

5.4. Ser regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente, escrituração de acordo
com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade (Art. 33,
inciso IV, da Lei nº 13.204, de 2015);

5.4.1. Possuir experiência prévia na realização, com efe�vidade, do objeto da parceria ou de natureza
semelhante, pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, a ser comprovada no momento da apresentação do
plano de trabalho e na forma do Art.26, caput, inciso III, do Decreto nº 8.726, de 2016 (Art. 33, caput,
inciso V, alínea "b", da Lei nº 13. 204, de 2015;

5.4.2. Possuir instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento das metas estabelecidas ou, alterna�vamente, prever a sua contratação ou aquisição com
recursos da parceria, a ser atestado mediante declaração do representante legal da OSC, conforme Anexo
II - Declaração sobre Instalações e Condições Materiais. Não será necessária a demonstração de
capacidade prévia instalada, sendo admi�da a aquisição de bens e equipamentos ou a realização de
serviços de adequação de espaço �sico para o cumprimento do 

Objeto da parceria (Art. 33, caput, inciso V, alínea "c" e §5º, da Lei nº 13.204, de 2015;

5.4.3. Deter capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do objeto da parceria e o
cumprimento de metas estabelecidas, a ser comprovada. Não será necessária demonstração de
capacidade prévia instalada, sendo admi�da a contratação de profissionais, a aquisição de bens e
equipamentos ou a realização de serviços de adequação de espaço �sico para o cumprimento do objeto
da parceria (Art.33, caput, inciso V, alínea "c" § 5º, da Lei nº 13.204, de 2015;

5.4.4. Apresentar cer�dão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do
estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade coopera�va, cer�dão
simplificada emi�da por junta comercial (Art. 34, caput, inciso III, da Lei nº 13.204, de
2015; 5.4.5. Comprovar que funciona no endereço declarado pela en�dade, por meio de cópia de
documento hábil, a exemplo conta do consumo de luz ou contrato de locação (Art.34, caput, inciso VII, da
Lei nº 13.204, de 2015).

 

6. Ficará impedida de celebrar Termo de Contrato a OSC que:

6.1. A en�dade privada sem fins lucra�vos que tenha como dirigente agente polí�co de Poder ou do
Ministério Público, tanto quanto dirigente de órgão ou en�dade da administração pública, de qualquer
esfera governamental, ou respec�vo cônjuge ou companheiro, bem como parente em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o segundo grau; (inciso II e III do Art. 73, da Lei 13.204, de 2015.

6.2. Esteja em mora, inadimplente com outros instrumentos legais celebrados com órgãos ou en�dades
da Administração Pública Federal, Estaduais e Municipais;

6.3. As en�dades privadas sem fins lucra�vos que tenham, em suas relações anteriores com o Estado,
incorrido em condutas irregulares;

6.4. A en�dade privada cujo objeto social não se relacione às caracterís�cas do Programa ou que não
disponham de condições técnicas para executar o Projeto;

6.5. Suspensão temporária da par�cipação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria
ou contrato com órgãos e en�dades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por
prazo não superior a dois anos; Declaração de inidoneidade para par�cipar de  chamamento público ou
celebrar parceria ou contrato com órgãos e en�dades de todas as esferas  de governo, enquanto
perdurarem os mo�vos 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 pública pelos prejuízos resultantes  e depois de decorrido o prazo da
sanção aplicada com base no inciso II e III do Art. 73, da Lei  13.204, de 2015;

6.6. Tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão  ou en�dade
da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de
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colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação aos respec�vos cônjuges ou companheiros, bem
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;  Tenha �do as contas
rejeitadas pela administração pública nos úl�mos cinco anos, (incisos III e IV, alíneas a,b,c do Art. 39, da
Lei 13.204, de 2015).

6.7. Não é permi�da a atuação em Rede.

 

7. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1. Os créditos orçamentários necessários ao custeio de despesas rela�vas ao presente Termo de
Referência constam na Portaria 654, de 11 de março de 2020;

7.2. O valor teto para a realização do objeto de cada Termo de Contrato consta na Portaria 654, de 11 de
março de 2020;

7.3. O exato valor a ser repassado será definido no Termo de Contrato, observadas as propostas
apresentadas pela OSCs selecionadas;

7.4 As liberações dos recursos obedecerão ao cronograma de desembolso, o qual guardará consonância
com as metas da parceria, observada o disposto no Art. 48, da Lei nº 13.204/ de 2015;

7.5. Para a seleção das propostas serão considerados os limites orçamentários do Programa IST/AIDS e
Hepa�tes Virais- SUVIGE – CVS - SESAP;

7.6. Nas parcerias com vigência plurianual ou firmadas em exercício financeiro seguinte ao da seleção, a
Secretaria da Saúde indicará a previsão dos créditos necessários para garan�r a execução das parcerias
nos orçamentos;

7.7. Todos os recursos da parceria deverão ser u�lizados para sa�sfação de seu objeto, sendo admi�das,
dentre outras despesas previstas e aprovadas no plano de trabalho (Art. 46, da Lei nº 13.204, de 2015):

7.7.1. Remuneração da equipe encarregada da execução do plano de trabalho, inclusive o próprio pessoal
da OSC, durante a vigência da parceria, compreendendo despesas com pagamento de impostos,
contribuições sociais, Fundo de Garan�a do Tempo de Serviço - FGTS, férias, décimo terceiro salário,
salários proporcionais, verbas rescisórias e demais encargos sociais e trabalhistas;

7.7.2. Diárias referentes a deslocamento, hospedagem e alimentação nos casos em que a execução do
objeto da parceria assim o exija;

7.7.3. 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);

7.7.4. Aquisição de equipamentos e materiais permanentes essenciais à consecução do objeto e serviços
de adequação do espaço �sico, desde que necessários à instalação dos referidos equipamentos e
materiais;

7.7.5. É vedado remunerar a qualquer �tulo, com recursos vinculados à parceria, servidor ou empregado
público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de confiança, de órgão ou en�dade da
administração pública estadual celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em Lei;

7.7.6. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos recursos públicos transferidos, inclusive os
provenientes das receitas ob�das das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos à administração
pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ex�nção da parceria, nos termos do Art.52 da Lei
nº 13.204, de 2015;

7.7.7. O instrumento de parceria será celebrado de acordo com a disponibilidade orçamentária e
financeira, respeitado o interesse público e desde que caracterizadas a oportunidade e conveniência
administra�va. A seleção de propostas não obriga a administração pública a firmar o instrumento de
parceria com qualquer dos proponentes, os quais não têm direito subje�vo ao repasse financeiro.

 

8. COMISSÃO DE HABILITAÇÃO
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8.1. A cons�tuição dos integrantes responsáveis pela habilitação será realizada por meio de banca
formada, conforme divulgada na portaria - SEI Nº 324, de 10 de Fevereiro de 2020.

 

9. DAS FASES DE HABILITAÇÃO

9.1. As fases de habilitação observarão as seguintes etapas:

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

1 Publicação do Edital de Chamamento Público

2 Envio de Propostas pelas OSCs

3 Etapa de avaliação das propostas.

4 Divulgação do Resultado Preliminar

5 Interposição de Recursos contra o Resultado Preliminar

6 Análise dos Recursos

7 Homologação do resultado defini�vo com divulgação das decisões recursais (se houver).

 

9.2. De acordo com a Lei 13.204/2015, Art. 27, O grau de adequação da proposta aos obje�vos
específicos do programa ou da ação em que se insere o objeto da parceria e, quando for o caso, ao valor
de referência constante do chamamento cons�tui critério obrigatório de julgamento.

9.3. Será impedida de par�cipar da comissão de habilitação pessoa que, nos úl�mos cinco anos, tenha
man�do relação jurídica com, ao menos, uma das en�dades par�cipantes do chamamento público.

9.4. A avaliação individualizada e a pontuação serão feitas com base nos critérios de julgamento
apresentados no quadro a seguir:

CRITÉRIOS DE

JULGAMENTO
METODOLOGIA DE
PONTUAÇÃO

PONTUAÇÃO
MÁXIMA

(A) Apresentação de um plano de
Ação especificando o estudo estratégico que detalhe
uma projeção real do impacto posi�vo que os
obje�vos do projeto trarão ao longo do
desenvolvimento das ações.

Nele deverão conter:

Iniciação

Planejamento

Execução

Monitoramento

Encerramento

 

Grau pleno de adequação (4,0)
– para todas as descrições
propostas

Grau mediano de adequação
(2,0) – para pelo menos três
descrições propostas

Grau sa�sfatório de adequação
(1,0) – para pelo menos uma
descrição proposta

O não atendimento ou o
atendimento insa�sfatório (0,0)

Obs.: A atribuição de nota zero
neste critério implica
eliminação da proposta para
projetos que estejam fora do
contexto da finalidade deste
chamamento público.

4,0
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(B) Adequação da proposta aos
obje�vos especificando as metas a curto, médio e
em longo prazo e as prioridades da polí�ca, do plano,
do programa ou da ação que se insere a parceria,
assim como apresente relevância epidemiológica do
território a ser trabalhado.

Grau pleno de adequação (2,0)
– para as três metas

Grau mediano de adequação
(1,5) – para duas metas

Grau sa�sfatório de adequação
(1,0) – para pelo menos uma
meta

O não atendimento ou o
atendimento insa�sfatório (0,0)

Obs.: A atribuição de nota zero
neste critério implica
eliminação da proposta para
projetos que estejam fora do
contexto da finalidade deste
chamamento público.

2,0

(C) Análise financeira:

Apresentar orçamento, de modo que as despesas
sejam discriminadas, atendendo a um dos três �pos
de projeto.

 

Grau pleno de adequação (2,0)
Grau mediano de adequação
(1,5)

Grau sa�sfatório de adequação
(1,0)

O não atendimento ou o
atendimento insa�sfatório (0,0)

Obs.: A atribuição de nota zero
neste critério implica
eliminação da proposta para
projetos que estejam fora do
contexto da finalidade deste
chamamento público.

2,0

 

(D) Capacidade técnico operacional da ins�tuição
proponente, por meio de experiência
comprovada de no mínimo (3) três a�vidades, ações
e/ou projetos relacionados ao objeto da parceria ou
de natureza semelhante.

Grau pleno de adequação (2,0) – para
três comprovações

 Grau mediano de adequação (1,5) –
para duas comprovações

Grau sa�sfatório de

Adequação (1,0) - para uma
comprovação

O não atendimento ou o atendimento
insa�sfatório do requisito capacidade
técnico operacional (0,0)

Obs.: A atribuição de nota zero neste
critério implica eliminação da proposta
para projetos que estejam fora do
contexto da finalidade deste
chamamento público.

2,0

PONTUAÇÃO MÁXIMA  10,00
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9.4.1. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será feito com base na maior
pontuação ob�da no critério de julgamento (A). Persis�ndo a situação de igualdade, o desempate será
feito com base na maior pontuação ob�da, sucessivamente, nos critérios de julgamento (B), (D) e (C).
Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada vencedora a en�dade com, mais anos de
cons�tuição e, em úl�mo caso, a questão será decidida por sorteio;

9.5. A falsidade de informações nas propostas deverá acarretar a eliminação da proposta, podendo
ensejar, ainda, a aplicação de sanção administra�va contra a ins�tuição proponente e comunicação do
fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do consen�mento de eventual crime;

9.6. O proponente deverá descrever minuciosamente as experiências rela�vas ao critério de julgamento,
informando as a�vidades ou os projetos desenvolvidos, sua duração, financiador (es), local de
abrangência, beneficiários, resultados alcançados, dentre outras informações que julgar relevantes.

9.7. Serão eliminadas as propostas:

9.7.1. Cuja pontuação total for inferior a 6,0 (seis) pontos;

9.7.2. As propostas não eliminadas serão classificadas, em ordem decrescente, de acordo com a
pontuação total ob�da com a base na Tabela acima, assim considerada a média aritmé�ca das notas
lançadas por cada um dos membros da Comissão de Seleção, em relação a cada um dos critérios de
julgamento.

 

10. SUBCONTRATAÇÃO

10.1. Não será admi�da a subcontratação do objeto do chamamento público.

11. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

11.1. Compete à Administração Pública:

11.1.1. Transferir os recursos à OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso;

11.1.2. Fiscalizar a execução do Termo de Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade
da OSC pelo perfeito cumprimento das obrigações es�puladas, nem por quais danos, inclusive quanto a
terceiros, ou por irregularidades constatadas;

11.1.3. Comunicar formalmente à OSC qualquer irregularidade encontrada na execução das ações,
fixando-lhe, quando não pactuado neste Termo de Contrato, prazo para corrigi-la;

11.1.4. Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamações, cien�ficando a OSC para as devidas
regularizações;

11.1.5. Constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto do contrato, a Administração
Pública poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que se sujeita a OSC, e
sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas não serem regularizadas dentro do
prazo estabelecido no termo da no�ficação;

11.1.6. Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Referência;

11.1.7. Fiscalizar periodicamente os contratos de trabalho que assegurem os direitos trabalhistas, sociais
e previdenciários dos trabalhadores e prestadores de serviços da OSC; VIII - Apreciar a prestação de
contas parcial, quando houver, que deverá ser apresentada em até 30 dias após o fim de cada exercício e
avaliada pela Administração em até 45 dias;

11.1.8. Apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até 90 dias, contado da data de seu
recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável jus�ficadamente por
igual período, devendo ser analisada pela Administração em até 120 dias.

12. Compete à OSC:
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12.1. U�lizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administração
Pública, observadas as disposições deste Termo de Referência rela�vas à aplicação dos recursos;

12.2. Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais rela�vos ao funcionamento da ins�tuição e ao adimplemento do Termo de Contrato, não se
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respec�vos
pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

12.3. Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.204/2015, nos prazos
estabelecidos neste instrumento;

12.4. Indicar ao menos 1 (um) dirigente que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das
a�vidades e cumprimento das metas pactuadas na parceria;

12.5. Executar as ações objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo gratuito,
universal e igualitário;

12.6. Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos necessários para a
realização dos serviços e ações pactuadas, através da implantação de manutenção preven�va e corre�va
predial e de todos os instrumentais e equipamentos;

12.7. Responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de toda a mão de obra
necessária à fiel e perfeita execução deste Termo de Referência;

12.8. Manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos seus
trabalhadores e prestadores de serviços;

12.9. Responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Termo de Referência, pela indenização de
dano causado ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou
imprudência, pra�cados por seus empregados;

12.10. Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução desse Termo de Referência;

12.11. Responsabilizar pelo espaço �sico, equipamentos e mobiliários necessários ao desenvolvimento
das ações objeto desta parceria;

12.12. Disponibilizar documentos dos profissionais que compõe a equipe técnica, tais  como: diplomas
dos profissionais, registro junto aos respec�vos conselhos e contrato de trabalho; XIII - Prestar
informações e esclarecimentos sempre que solicitados e garan�r o livre acesso dos agentes públicos, em
especial aos designados para a comissão de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do
controle interno e do Tribunal de Contas rela�vamente aos processos, aos documentos e às informações
referentes a este Termo de Referência, bem como aos locais de execução do objeto;

12.13. Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto não u�lizados,
obrigatoriamente, em ins�tuição financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim como as
receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo de Referência e
aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstra�vo específico que
integrará as prestações de contas; e

12.14. A responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administra�vo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de inves�mento e de pessoal.

13. DA DESTINAÇÃO DOS BENS REMANESCENTES

13.1. Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da
celebração da parceria, os bens remanescentes serão man�dos na �tularidade da OSC, quando
necessários para assegurar a con�nuidade do objeto pactuado, devendo os bens remanescentes, se não
mais u�lizados estarem disponíveis para re�rada pela Administração após a apresentação final das
contas.

14. DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS
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14.1. O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas neste
Termo de Referência, sendo vedado:

14.1.1. Pagar, a qualquer �tulo, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;

14.1.2. Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada
a adequação do plano de trabalho pela Administração Pública;

14.1.3. U�lizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no
plano de trabalho;

14.1.4. Pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;

14.1.5. Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da
despesa �ver ocorrido durante sua vigência ou se a Administração Pública der causa ao
atraso; 14.1.6. Efetuar pagamento de despesas bancárias;

14.1.7. Transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

14.1.8. Re�rar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento; IX -
realizar despesas com:

14.1.9. Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora
dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos
financeiros;

14.1.10. Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da
parceria, de caráter educa�vo, informa�vo ou de orientação social, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e

14.1.11. Pagamento de pessoal contratado pela OSC que não atendam às exigências do Art. 46 da Lei
Federal nº 13.204/2015.

14.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em conta corrente
específica na conta corrente indicada na proposta de trabalho.

14.3. Os rendimentos de a�vos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

14.4. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ex�nção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas ob�das das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de abertura de
Processo Administra�vo.

14.5. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à iden�ficação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária.

14.6. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de �tularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços.

15. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

15.1. A prestação de contas deverá ser efetuada nos seguintes prazos:

15.1.1. Até 30 dias do término de cada exercício (se a duração da parceria exceder um ano);

15.1.2. Até 90 dias a par�r do término da vigência da parceria para a Prestação de Contas Final. 15.1.3. A
prestação de contas final dos recursos recebidos, deverá ser apresentada conforme a Lei Federal nº
13.204/2015 e demais normas que regem a matéria.

16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA

16.1. O prazo de vigência desta chamada é de um ano a contar do momento de publicação do edital.

16.2 A prorrogação ficará condicionada à verificação da real necessidade e vantagem à

Administração Pública na con�nuidade do Contrato, conforme Art. 57, II, da Lei 8.666/93.
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18. DO ACOMPANHAMENTO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO

18.1. A Administração Pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da
parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com
órgãos ou en�dades públicas.

18.2. A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Termo de Referência, através do
Departamento e Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, na qualidade de
interveniente, que tem por obrigações:

18.2.1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

18.2.2. Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as a�vidades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos,
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

18.2.3. Emi�r parecer conclusivo de análise da prestação de contas parcial e final, com base no relatório
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o Art. 59, da Lei Federal nº 13.204/2015;

18.2.4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às a�vidades de
monitoramento e avaliação.

18.3. A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação,
especialmente designada.

18.4. A Administração Pública, por meio da Secretaria responsável pela parceria, emi�rá ao menos um
relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de Monitoramento
e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da
prestação de contas pela OSC.

18.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos,
conterá:

18.5.1. Descrição sumária das a�vidades e metas estabelecidas;

18.5.2. Análise das a�vidades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do bene�cio

Social ob�do em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

18.5.3. Valores efe�vamente transferidos pela Administração Pública;

18.5.4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo de
Referência.

18.5.5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preven�va, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência
dessas auditorias.

18.6. Na hipótese de o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação evidenciar irregularidade ou
inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria no�ficará a Organização da Sociedade Civil para, no
prazo de trinta dias:

18.6.1. Sanar a irregularidade;

18.6.2. Cumprir a obrigação; ou

18.6.3. Apresentar jus�fica�va para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento
da obrigação.

18.7. No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Equipe de Monitoramento e Avaliação
poderão realizar visita in loco, da qual será emi�do relatório.

18.8. Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, que possa colocar em risco a execução
do plano de trabalho, a Administração Pública tem a prerroga�va de assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar sua descon�nuidade.
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19.  DA RESPONSABILIZAÇÃO E DAS SANÇÕES

19.1. Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as legislações específicas, a
administração pública poderá, garan�da a prévia defesa, nos moldes do Processo Administra�vo Especial,
aplicar à organização da sociedade civil parceira as sanções de:

19.1.1. Advertência;

19.1.2. Suspensão temporária nos termos do inciso II do Art. 73 da Lei Federal nº 13.204/2015;
e 19.1.3. Declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do Art. 73 da Lei Federal nº 13.204/2015.

19.2. A sanção de advertência tem caráter preven�vo e será aplicada quando verificadas impropriedades
pra�cadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não jus�fiquem a aplicação de
penalidade mais grave.

19.3. A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas
irregularidades na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se jus�ficar a
imposição da penalidade mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração come�da, as
peculiaridades do caso concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela
provieram para a administração pública municipal.

19.4. A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de par�cipar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e en�dades da administração pública
municipal por prazo não superior a dois anos.

19.5. A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de par�cipar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e en�dades de todas as esferas de
governo, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que  seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando  a organização da
sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o
prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade.

19.6. A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de
competência exclusiva do Secretário Gestor do termo de Referência.

20. DISPOSIÇÕES GERAIS

20.1. Faz parte integrante e indissociável deste Termo de Referência os seguintes anexos: 20.1.1. Anexo I:
Declaração de ciência e concordância;

20.1.2. Anexo II: Declaração Sobre Instalações e Condições Materiais;

20.1.3. Anexo III: Declaração do Art. 39, Lei 13.204/15, de relação dos Dirigentes da
En�dade; 20.1.4. Anexo IV: Declaração da não ocorrência de impedimentos;

20.1.5. Anexo V: Diretrizes para elaboração da proposta e de plano de trabalho; 20.1.6. Anexo VI:
Formulário para submissão de projetos;

20.1.7. Anexo VII: Relatório das ações desenvolvidas.

E, por estarem de acordo, firmam os parceiros o presente Termo de Referência, em 02 (duas) vias de igual
teor e forma, para todos os efeitos legais.

Natal/RN de de 2022.

Responsável Técnico

 

 

 

 

 

ANEXO I
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DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA

Declaro que a (iden�ficação da organização da sociedade civil - OSC) está ciente e concorda com as
disposições previstas no Edital de Chamamento Público nº 03/2021 e em seus anexos, bem como que se
responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade e legi�midade das informações e documentos
apresentados durante o processo de seleção.

LOCAL, de _de 2022.

Nome do Representante Legal da OSC

 

ANEXO II

DECLARAÇÃO SOBRE INSTALAÇÕES E CONDIÇÕES MATERIAIS

Declaro, em conformidade com o ar�go 33, caput, inciso V, alínea c da Lei nº 13.204, de 2015, que a
Organização da Sociedade Civil - OSC:

a. Dispõe de instalações e outras condições materiais para o desenvolvimento das a�vidades ou projetos
previstos na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas;

b. Pretende contratar ou adquirir com recursos da parceria as condições materiais para o
desenvolvimento das a�vidades ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas
estabelecidas;

c. Dispõe de instalações e outras condições para o desenvolvimento das a�vidades ou projetos previstos
na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas, bem como pretende, ainda, contratar ou adquirir
com recursos da parceria outros bens para tanto.

OBS. A organização da sociedade civil adotará uma das três redações acima, conforme a situação. A
presente observação deverá ser suprimida da versão final da declaração.

Local/UF, de de 2022.

Nome e cargo de representante legal da OSC.

 

 

ANEXO III

DECLARAÇÃO DO ART. 39 DA LEI 13.204/15 DE E RELAÇÃO DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Declaro para os devidos fins, em nome da (iden�ficação da organização da sociedade civil - OSC), nos,
que:

De acordo com o Art. 39, inciso III, da Lei 13.204, de 2015 - tenha como dirigente membro de Poder ou
do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou en�dade da administração pública da mesma esfera
governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou de fomento, estendendo-se a vedação
aos respec�vos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade,
até o segundo grau;

RELAÇÃO NOMINAL ATUALIZADA DOS DIRIGENTES DA ENTIDADE

Nome do dirigente e cargo Carteira de Iden�dade e CPF Endereço residencial, telefone e E-mail
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Não u�lizará ou contratará com os recursos do fomento para pagamento de prestação de serviços de
servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça comissão ou função de confiança, de órgão
ou en�dade da administração pública estadual celebrante, ou seu cônjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as hipóteses previstas em lei
específica e na lei de diretrizes orçamentárias.

- Não serão remunerados, a qualquer �tulo, com recursos repassados:

a) membro do Poder Público, dirigente de órgão ou en�dade da administração pública estadual;  

b) servidor ou empregado público, inclusive aquele que exerça cargo em comissão ou função de
confiança, de órgão ou en�dade da administração pública estadual celebrante, ou seu cônjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, ressalvadas as
hipóteses previstas em Lei específica e na lei de diretrizes orçamentárias; e

(c) pessoas naturais condenadas pela prá�ca de crimes contra a administração pública ou contra o
patrimônio público, de crimes eleitorais para os quais a lei comine pena priva�va de liberdade, e de
crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. Local /UF, de de 2022. Nome e cargo do
representante legal da OSC

 

ANEXO IV

DECLARAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DE IMPEDIMENTOS

Declaro para os devidos fins, nos termos do no Art. 39, inciso III, da Lei nº 13.204, de 2015, que a
(iden�ficação da organização da sociedade civil - OSC) e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das
vedações previstas. Nesse sen�do, a citada en�dade: 1. Está regularmente cons�tuída ou, se estrangeira,
está autorizada a funcionar no território nacional;

2. Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 3. Não tem como
dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou

4. en�dade da administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de
referência, estendendo-se a vedação aos respec�vos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em
linha retal, colateral ou por afinidade, até segundo grau;

5. Não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos úl�mos cinco anos, observadas as
exceções previstas no Art. 39, caput, alínea IV, alíneas "a" a "c", da Lei nº 13.204, de 2015.

6. Não se encontra subme�da aos efeitos das sanções de suspensão de par�cipação em licitação e
impedimento de contratar com a administração, declaração da inidoneidade para licitar ou contratar com
a administração pública, suspensão temporária da par�cipação em chamamento público e impedimento
de celebrar parceria ou contrato com órgãos e en�dades da esfera de governo da administração pública
sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para par�cipar de chamamento público ou celebrar
parceria ou contrato com órgãos ou en�dades de todas as esferas de governo;

7. Não teve contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos úl�mos 8 (oito) anos; e

8. Não tem entre seus dirigentes pessoa cuja as contas rela�vas a parcerias tenham sido julgadas
irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em
decisão irrecorrível, nos úl�mos 8 (oito) anos; julgada responsável por falta grave e inabilitada para o
exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto

durar a inabilitação; ou considerada responsável por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos
estabelecidos nos incisos I, II e III do Art. 12, da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.

Local /UF, de de 20 .

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC)

ANEXO V

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA E DE
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PLANO DE TRABALHO

As propostas apresentadas no Plano de Trabalho deverão contemplar ações de âmbito
municipal/estadual, que estejam em consonância com os obje�vos da Polí�ca Nacional de Vigilância em
Saúde, aprovada por meio da Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, do Conselho Nacional de Saúde.

O Plano de Trabalho (PT) deverá conter, no mínimo, os seguintes elementos: a) proposta de trabalho;

b) descrição da realidade objeto da parceria, devendo ser demonstrado o nexo com a a�vidade ou
projeto e com as metas a serem a�ngidas;

c) a forma de execução das ações;

d) a descrição das metas quan�ta�vas e mensuráveis a serem a�ngidas; e) a definição dos indicadores,
documentos e outros meios a serem u�lizados para aferição do cumprimento das metas;

f) a previsão de receitas e a es�ma�va de despesas a serem realizadas na execução das ações, incluindo
os encargos sociais e trabalhistas e a discriminação dos custos indiretos necessários à execução do
objeto;

g) os valores a serem repassados mediante cronograma de desembolso;

h) local ou região de execução do objeto e a indicação do público-alvo; i) cronograma financeiro
compa�vel com as despesas do cronograma de execução; j) as ações que demandarão pagamento em
espécie, quando for o caso.

As propostas deverão considerar a elaboração e parceria polí�ca, técnicas e que estejam vinculadas com
as ações promovidas com os serviços de saúde locais, de forma a colaborar com as polí�cas públicas de
vigilância em saúde, com ênfase na vigilância par�cipa�va.

Para elaboração das propostas, devem-se observar as seguintes linhas temá�cas: 1. Ações de base
comunitária e educação em saúde que visem resultados no campo da vigilância em saúde, com ênfase na
promoção da saúde e prevenção e controle das doenças, que podem contemplar uma ou mais sublinhas:

1.1. Mobilizações para testagem rápida do HIV, Sífilis e Hepa�tes Virais, necessariamente em parceria
com serviços de saúde, e que incluam ações de informação e orientações, com

Ênfase em populações mais vulneráveis e condizentes com as prioridades estaduais e locais para cada
agravo ou doença.

1.2. Ações que apoiem o diagnós�co de infecção latente ou doença pelo M tuberculosis em pessoas com
risco acrescido de desenvolver a doença. As ações devem ser realizadas em parceria com os serviços de
saúde.

1.3. Ações que promovam a ar�culação com os serviços públicos, rede de atenção à saúde e de proteção
social para detecção e tratamento das pessoas.

1.4. Ações que visem a redução do es�gma e da discriminação de populações mais vulneráveis em
relação às condições de saúde e seus determinantes sociais. 2. Ações de base comunitária para a
prevenção, incluindo a distribuição de preserva�vos, orientação para imunização, divulgação dos serviços
que ofertam Profilaxia Pré Exposição (PREP) e Profilaxia Pós Exposição (PEP) e outras ações alusivas à
prevenção combinada em espaços de sociabilidade, e es�mulo para acesso aos serviços de saúde;

3. Ações para a promoção de adesão e retenção à PREP ao HIV, em parceria com os serviços de saúde,
com foco nas populações chave elegíveis no Protocolo Clínico e de Diretrizes Terapêu�cas (PCDT) da
PREP, em especial para população trans; 4. Ações para a promoção de adesão e retenção aos tratamentos
para pessoas vivendo com HIV, Tuberculose, Hepa�tes Virais, Hanseníase e/ou Sífilis. A proposta pode
contemplar um ou mais dos agravos relacionados.

5. Ações que promovam a integração e/ou a ar�culação com os serviços de saúde com vistas a ampliação
do acesso ao cuidado con�nuo e linhas de cuidado, incluindo ações de base comunitária e entre pares;

6. Ações que promovam inicia�vas de advocacy para o acesso e desenvolvimento de tecnologias para o
diagnós�co e tratamento de pessoas vivendo com HIV, Tuberculose, Hepa�tes Virais, Hanseníase e/ou
Sífilis. A proposta pode contemplar um ou mais dos agravos relacionados.
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7. A proposta pode contemplar um ou mais agravos relacionados, assim como se espera a integração e
interseccionalidade de temas transversais.

8. Cada proposta poderá abranger, no máximo, até 03 (três) linhas temá�cas. 9. Poderá ser financiada até
duas propostas por ins�tuição, desde que as ações sejam diferentes em abrangência e público a ser
beneficiado.

 

Do Público beneficiário das propostas

O público beneficiário dos projetos serão: pessoas com doenças de condições crônicas e infecções
sexualmente transmissíveis (IST), e aportem o HIV/Aids, as Hepa�tes Virais, a Tuberculose, a Hanseníase e
as Micoses Sistêmicas - e as IST's; e pessoas em contextos e/ou situações de maior vulnerabilidade em
relação ao agravo abordado no projeto

 

ANEXO VI

FORMULÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PROJETOS

INSTITUIÇÃO: 

CNPJ:

REPRESENTANTE:

CPF:

ENDEREÇO:

ÁREA TEMÁTICA

PREENCHER COM O NÚMERO 

CORRESPONDENDE

1. HANSENÍASE

2. TUBERCULOSE

3. HIV/AIDS

4. SÍFILIS

5. HEPATITES VIRAIS

6. MICOSES SISTÊMICAS

NOME DO PROJETO Nome atribuído ao projeto

INTRODUÇÃO  

OBJETIVO  

PÚBLICO ALVO  

LOCAL DE REALIZAÇÃO Especificar o local em que será realizado

PARTICIPANTES Informar o número de pessoas que par�ciparam a�vamente na execução
do projeto

PERÍODO DE REALIZAÇÃO Informar cronograma estabelecido

RECURSOS 

UTILIZADOS/ORÇAMENTO
Informar qual (is) o (s) recursos (s) a serem u�lizados, e respec�vo
cronograma de desembolso
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IMPACTO PARA SAÚDE 

PÚBLICA

Especificar qual o �po de impacto o projeto irá gerar ou poderá gerar na
saúde pública da população do Estado do Rio Grande do Norte e quais os
produtos serão gerados para a

Realização dos serviços de saúde

ANEXOS
Listar todos os documentos à �tulo de comprovação de funcionamento
conforme estabelecido nesta portaria e os demais que julgar necessários, e
anexá-los a este formulário.

 

 

ANEXO VII

RELATÓRIO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS

INSTITUIÇÃO: 

CNPJ:

REPRESENTANTE:

CPF:

ENDEREÇO:

STATUS: ( ) CONCLUÍDO ( ) PARCIALMENTE CONCLUÍDO

NOME DO
PROJETO Nome atribuído ao projeto

DESCRIÇÃO Especificar o obje�vo, público-alvo e etapas/ações

LOCAL DE
REALIZAÇÃO Especificar o local em que será realizado

PARTICIPANTES Informar o número de pessoas que par�ciparam a�vamente na execução do projeto

PERÍODO DE
REALIZAÇÃO Informar cumprimento do cronograma estabelecido

RECURSOS
UTILIZADOS

Informar qual (is) o (s) recursos (s) foram u�lizados e respec�vo cronograma de
desembolso

IMPACTO PARA
SAÚDE 

PÚBLICA

Especificar qual o �po de impacto o projeto gerou na saúde pública da população do
Estado do Rio Grande do Norte e quais os produtos foram gerados provenientes de
sua realização nos serviços de saúde

ANEXOS Apresentar todas as comprovações necessárias tais como: comprovantes de
passagens; fotos; listas de presença; entre outros semelhantes
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Observação (apagar): Caso a autoridade responsável pela Aprovação ultrapassar a maior unidade entre
os assinantes abaixo, geralmente por causa de critério de valor da contratação, o ato da Aprovação da
conveniência e oportunidade deve ser formalizado em documento próprio.

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade Requisitante e pela
autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II,
do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15 da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a
presente decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

 

ANEXO II - MINUTA DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO

Processo nº 00610078.000180/2021-90

  

* MINUTA DE DOCUMENTO   

 

CONTRATO DE ___________ QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO, COMO CONTRATANTE, O ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA – SESAP E, DE
OUTRO, COMO CONTRATADA, A EMPRESA ______________.

 

O Estado do Rio Grande do Norte, através da Secretaria de Estado da Saúde Pública – Órgão da
Administração Direta, com sede à Av. Deodoro, 730 – Centro – Natal/RN, CEP: 59.025-600, inscrita no
CNPJ sob nº 08.241.754/0001-45, neste ato representada pelo seu �tular Dr. Cipriano Maia de
Vasconcelos, CPF nº 074.216.484-53, de agora em diante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a
empresa __________________________, denominada CONTRATADA inscrita no CNPJ sob o
nº ____________, com sede à _________________________________ - CEP: _____________, E-mail:
___________, Tel.: _______________, neste ato, representada pelo (a) Sr. (a) __________________, CPF
nº _______________, doravante denominada CONTRATADA, firmam e ajustam, entre si, o presente
contrato consoante as disposições da Lei nº 8.666/93 e mediante as cláusulas e condições abaixo
pactuadas.

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO:

1.1 O presente contrato solicitado tem por objeto a elaboração de projetos voltados à promoção à saúde
e prevenção das doenças crônicas transmissíveis de relevância para o Sistema Único de Saúde – SUS,  
definidas nas seguintes áreas temá�cas: Hanseníase; Tuberculose; HIV/AIDS; Hepa�tes Virais e Sífilis
conforme estabelece a PORTARIA-SEI - SESAP Nº 654, DE 11 DE MARÇO DE 2020. 

1.2 Este Contrato vincula-se ao Edital da Chamada Pública nº __/____ e anexos, constantes no Processo
SEI 00610078.000180/2021-90, independentemente de transcrição.

         

CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL:

2.1 A contratação objeto deste documento obrigacional é celebrada com base no permissivo legal -
INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO, decorrente da Chamada Pública nº ___/___, conforme homologação
publicada no DOE nº ___ em ___/___/__, cuja contratação se deu através do Processo SEI nº
00610078.000180/2021-90.

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E VALIDADE

3.1. Este Contrato terá vigência de ___/___/___ a ___/___/___, e eficácia com a publicação no
DOE/RN. A contratação dos habilitados será mediante assinatura de contrato de credenciamento, com
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prazo de vigência de 12 meses conforme as disposições con�das nos respec�vos instrumentos, podendo
ser prorrogado, condicionado a verificação da real necessidade e vantagem para a Administração na
con�nuidade do contrato.

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

4.1 As despesas decorrentes da execução deste contrato, serão custeadas com recursos orçamentários da
contratante assim classificados:

Programação: 

Fonte de Recursos:

Natureza da Despesa:    

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR:

5.1 Ao presente instrumento é atribuído o valor es�ma�vo de R$ _____________(
_____________________).

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários,
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento
integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA SEXTA - DA SELEÇÃO DOS PROJETOS:

6.1. A seleção dos projetos passará por análise técnica rigorosa, contemplando os seguintes critérios:

6.1.1 Transparência: os projetos deverão ser desenvolvidos por en�dades, serviços e / ou organizações
que apresentem solidez, exper�se e perícia nos moldes que se propõem o projeto. Devendo
disponibilizar CNPJ, endereço, contato, e-mail, redes sociais e/ou sites;

6.1.2 Análise financeira: os projetos passarão por avaliação quanto ao controle financeiro e ao que se
des�na cada proposta de ação e execução. Assim, deverão apresentar respec�vo orçamento, de modo
que as despesas sejam discriminadas, atendendo a uma das três categorias de projeto:

CATEGORIAS DE PROJETO VALOR TETO

Projeto TIPO I – Atuação em uma região de saúde R$ 14.000,00; Portaria SEI nº 654/2020

Projeto TIPO II – Atuação em duas a quatro regiões de saúde R$ 16.000,00; Portaria SEI nº 654/2020

Projeto TIPO III – Atuação em todo o território estadual R$ 19.600,00 Portaria SEI nº 654/2020

6.2 Fica vedado o uso dos recursos disponibilizados em ações que não foram previstas nos projetos
selecionados via Contrato, assim como edital e seus anexos;

6.3 Os valores que não forem executados na íntegra pelos projetos selecionados deverão ser devolvidos
ao Governo do Estado do Rio Grande do Norte, de acordo com o processo de prestação de contas, o qual
será regulamentado em cada Contrato, assim como edital e seus anexos;

6.4 É de responsabilidade da SESAP-RN, através da Subcoordenadoria de Vigilância
Epidemiológica/Programa Estadual de Vigilância das Doenças Crônicas Transmissíveis proceder com a
avaliação das inscrições/submissão de projetos de cada edital, cons�tuindo comissão de seleção,
previamente designada, de modo a selecionar os projetos que es�verem em conformidade com os
critérios apresentados neste Contrato, portaria e editais publicados;
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6.5 É de responsabilidade da Coordenadoria de Vigilância em Saúde - CVS publicar o resultado da seleção
de cada edital de chamamento público realizado na internet, no site oficial da Secretaria de Estado da
Saúde Pública do Rio Grande do Norte, bem como, manter até cento e oitenta dias após encerramento
dos projetos, informações dos mesmos;

6.5.1 Análise dos obje�vos, especificando as metas a curto, médio e em longo prazo;

6.5.2 Apresentar plano de ação especificando estudo estratégico que detalhe uma projeção real do
impacto posi�vo que os obje�vos do projeto trarão ao longo do desenvolvimento das ações;

6.5.3 Apresentar projetos aprovados que sejam da mesma linha/segmento.

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PAGAMENTO:

7.1 O Plano de Trabalho deverá ser executado com estrita observância das cláusulas pactuadas neste
Contrato, sendo vedado:

7.1.1 Pagar, a qualquer �tulo, servidor ou empregado público com recursos vinculados à parceria;

7.1.2 Modificar o objeto, exceto no caso de ampliação de metas, desde que seja previamente aprovada a
adequação do plano de trabalho pela Administração Pública;

7.1.3 U�lizar, ainda que em caráter emergencial, recursos para finalidade diversa da estabelecida no
plano de trabalho;

7.1.4 Pagar despesa realizada em data anterior à vigência da parceria;

7.1.5 Efetuar pagamento em data posterior à vigência da parceria, salvo quando o fato gerador da
despesa �ver ocorrido durante sua vigência ou se a Administração Pública der causa ao atraso; 

7.1.6 Efetuar pagamento de despesas bancárias;

7.1.7 Transferir recursos da conta corrente específica para outras contas bancárias;

7.1.8 Re�rar recursos da conta específica para outras finalidades com posterior ressarcimento; 

7.1.9 Multas, juros ou correção monetária, inclusive referentes a pagamentos ou a recolhimentos fora
dos prazos, salvo se decorrentes de atrasos da Administração Pública na liberação de recursos
financeiros;

7.1.10 Publicidade, salvo as previstas no plano de trabalho e diretamente vinculadas ao objeto da
parceria, de caráter educa�vo, informa�vo ou de orientação social, das quais não constem nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal; e

7.1.11 Pagamento de pessoal contratado pela OSC que não atendam às exigências do Art. 46 da Lei
Federal nº 13.204/2015.

7.2 Os recursos recebidos em decorrência da parceria deverão ser depositados em conta corrente
específica na conta corrente indicada neste Contrato e proposta de trabalho;

7.3 Os rendimentos de a�vos financeiros serão aplicados no objeto da parceria, estando sujeitos às
mesmas condições de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos;

7.4 Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou ex�nção da parceria, os saldos financeiros
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas ob�das das aplicações financeiras realizadas, serão
devolvidos à Administração Pública no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de abertura de
Processo Administra�vo;

7.5 Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência
eletrônica sujeita à iden�ficação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta
bancária;

7.6 Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de �tularidade dos
fornecedores e prestadores de serviços;

7.7 Dados Bancários: Banco _________, Agência _______, CC ___________.
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CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

8.1 A prestação de contas deverá ser efetuada nos seguintes prazos:

8.1.1 Até 30 dias do término de cada exercício (se a duração da parceria exceder um ano);

8.1.2 Até 90 dias a par�r do término da vigência da parceria para a Prestação de Contas Final;

8.1.3 A prestação de contas final dos recursos recebidos, deverá ser apresentada conforme a Lei Federal
nº 13.204/2015 e demais normas que regem a matéria.

 

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE:

9.1 O presente instrumento não prevê reajuste automá�co através de índice pré-fixiado, posto que:

9.2 A relação pretendida por este instrumento é a elaboração de um termo de colaboração cujo possui
caráter de parceria de interesse recíproco entre a Administração e a OSC;

9.3 A OSC não possui fins lucra�vos, portanto, os recursos repassados para a execução dos projetos são
os mínimos necessários para a entrega da obrigação assumida pela OSC;

9.4 Em caso de constatação de que o valor repassado não será suficiente para arcar com as obrigações
assumidas, a OSC deverá solicitar formalmente alteração no plano de trabalho;

9.5 O plano de trabalho da parceria poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, mediante
termo adi�vo ou por apos�la ao plano de trabalho original, nos termos do art. 57 da Lei 13.019/2014.

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA EXECUÇÃO:

10.1 A Administração Pública promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da
parceria, podendo valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com
órgãos ou en�dades públicas;

10.2 A Administração Pública acompanhará a execução do objeto deste Contrato, através do
Departamento e Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis, na qualidade de
interveniente, que tem por obrigações:

10.2.1 Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;

10.2.2 Informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam
comprometer as a�vidades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos,
bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;

10.2.3 Emi�r parecer conclusivo de análise da prestação de contas parcial e final, com base no relatório
técnico de monitoramento e avaliação de que trata o Art. 59, da Lei Federal nº 13.204/2015;

10.2.4 Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às a�vidades de monitoramento
e avaliação.

10.3 A execução também será acompanhada por Comissão de Monitoramento e Avaliação,
especialmente designada;

10.4 A Administração Pública, por meio da Secretaria responsável pela parceria, emi�rá ao menos um
relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e o submeterá à Comissão de Monitoramento
e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da
prestação de contas pela OSC.

10.5 O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos,
conterá:

10.5.1 Descrição sumária das a�vidades e metas estabelecidas;
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10.5.2 Análise das a�vidades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do bene�cio Social
ob�do em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e
aprovados no plano de trabalho;

10.5.3 Valores efe�vamente transferidos pela Administração Pública;

10.5.4 Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentadas pela OSC na prestação de
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos neste Termo de
Contrato;

10.5.5 Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da
fiscalização preven�va, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência
dessas auditorias.

10.6 Na hipótese de o Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação evidenciar irregularidade ou
inexecução parcial do objeto, o gestor da parceria no�ficará a Organização da Sociedade Civil para, no
prazo de trinta dias:

10.6.1 Sanar a irregularidade;

10.6.2 Cumprir a obrigação; ou

10.6.3 Apresentar jus�fica�va para impossibilidade de saneamento da irregularidade ou cumprimento da
obrigação.

10.7 No exercício de suas atribuições o gestor e os integrantes da Equipe de Monitoramento e Avaliação
poderão realizar visita in loco, da qual será emi�do relatório;

10.8 Comprovada a paralisação ou ocorrência de fato relevante, que possa colocar em risco a execução
do plano de trabalho, a Administração Pública tem a prerroga�va de assumir ou transferir a
responsabilidade pela execução do objeto, de forma a evitar sua descon�nuidade.

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES:

São obrigações e responsabilidades das partes afora outras previstas no presente Contrato, e às que por
Lei lhe couberem:

11.1 DA CONTRATANTE:

11.1.1  Transferir os recursos à OSC de acordo com o Cronograma de Desembolso;

11.1.2 Fiscalizar a execução do Termo de Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade
da OSC pelo perfeito cumprimento das obrigações es�puladas, nem por quais danos, inclusive quanto a
terceiros, ou por irregularidades constatadas;

11.1.3 Comunicar formalmente à OSC qualquer irregularidade encontrada na execução das ações,
fixando-lhe, quando não pactuado neste Termo de Contrato, prazo para corrigi-la;

11.1.4 Receber, apurar e solucionar eventuais queixas e reclamações, cien�ficando a OSC para as devidas
regularizações;

11.1.5 Constatadas quaisquer irregularidades no cumprimento do objeto do contrato, a Administração
Pública poderá ordenar a suspensão dos serviços, sem prejuízo das penalidades a que se sujeita a OSC, e
sem que esta tenha direito a qualquer indenização no caso daquelas não serem regularizadas dentro do
prazo estabelecido no termo da no�ficação;

11.1.6 Aplicar as penalidades regulamentadas neste Termo de Contrato;

11.1.7 Fiscalizar periodicamente os contratos de trabalho que assegurem os direitos trabalhistas, sociais e
previdenciários dos trabalhadores e prestadores de serviços da OSC; VIII - Apreciar a prestação de contas
parcial, quando houver, que deverá ser apresentada em até 30 dias após o fim de cada exercício e
avaliada pela Administração em até 45 dias;

11.1.8 Apreciar a prestação de contas final apresentada, no prazo de até 90 dias, contado da data de seu
recebimento ou do cumprimento de diligência por ela determinada, prorrogável jus�ficadamente por
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igual período, devendo ser analisada pela Administração em até 120 dias.

 

11.2 DA CONTRATADA:

11.2.1 U�lizar os valores recebidos de acordo com o Plano de Trabalho aprovado pela Administração
Pública, observadas as disposições deste Termo de Contrato rela�vas à aplicação dos recursos;

11.2.2 Responder exclusivamente pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e
comerciais rela�vos ao funcionamento da ins�tuição e ao adimplemento do Termo de Contrato, não se
caracterizando responsabilidade solidária ou subsidiária da Administração Pública pelos respec�vos
pagamentos, nem qualquer oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução;

11.2.3 Prestar contas dos recursos recebidos nos termos da Lei Federal nº 13.204/2015, nos prazos
estabelecidos neste instrumento;

11.2.4 Indicar ao menos 1 (um) dirigente que se responsabilizará, de forma solidária, pela execução das
a�vidades e cumprimento das metas pactuadas na parceria;

11.2.5 Executar as ações objeto desta parceria com qualidade, atendendo o público de modo gratuito,
universal e igualitário;

11.2.6 Manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos necessários para a
realização dos serviços e ações pactuadas, através da implantação de manutenção preven�va e corre�va
predial e de todos os instrumentais e equipamentos;

11.2.7 Responder, com exclusividade, pela capacidade e orientações técnicas de toda a mão de obra
necessária à fiel e perfeita execução deste Termo de Contrato;

11.2.8 Manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários aos seus
trabalhadores e prestadores de serviços;

11.2.9 Responsabilizar-se, com os recursos provenientes do Termo de Contrato, pela indenização de dano
causado ao público, decorrentes de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, imperícia ou
imprudência, pra�cados por seus empregados;

11.2.10 Responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao público, por profissional empregado ou
preposto, em razão da execução desse Termo de Contrato;

11.2.11 Responsabilizar pelo espaço �sico, equipamentos e mobiliários necessários ao desenvolvimento
das ações objeto desta parceria;

11.2.12 Disponibilizar documentos dos profissionais que compõe a equipe técnica, tais  como: diplomas
dos profissionais, registro junto aos respec�vos conselhos e contrato de trabalho; XIII - Prestar
informações e esclarecimentos sempre que solicitados e garan�r o livre acesso dos agentes públicos, em
especial aos designados para a comissão de monitoramento e avaliação, ao gestor da parceria, do
controle interno e do Tribunal de Contas rela�vamente aos processos, aos documentos e às informações
referentes a este Termo de Contrato, bem como aos locais de execução do objeto;

11.2.13 Aplicar os recursos recebidos e eventuais saldos financeiros enquanto não u�lizados,
obrigatoriamente, em ins�tuição financeira oficial indicada pela Administração Pública, assim como as
receitas decorrentes, que serão obrigatoriamente computadas a crédito deste Termo de Contrato e
aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo constar de demonstra�vo específico que
integrará as prestações de contas; e

11.2.14 A responsabilidade exclusiva pelo gerenciamento administra�vo e financeiro dos recursos
recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de inves�mento e de pessoal.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONTRATAÇÃO:

12.1 Não será admi�da a subcontratação do objeto.
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – ALTERAÇÃO SUBJETIVA:

13.1 É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que
sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos no Edital
da Chamado Pública; sejam man�das as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à
execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à con�nuidade do contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DESTINAÇÃO DOS BENS REMANESCENTES:

14.1 Caso a OSC adquira equipamentos e materiais permanentes com recursos provenientes da
celebração da parceria, os bens remanescentes serão man�dos na �tularidade da OSC, quando
necessários para assegurar a con�nuidade do objeto pactuado, devendo os bens remanescentes, se não
mais u�lizados estarem disponíveis para re�rada pela Administração após a apresentação final das
contas.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

15.1 Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as legislações específicas, a
administração pública poderá, garan�da a prévia ampla defesa e ao contraditório, nos moldes do
Processo Administra�vo Especial, aplicar à organização da sociedade civil parceira as sanções de:

15.1.1 Advertência;

15.1.2 Suspensão temporária nos termos do inciso II do Art. 73 da Lei Federal nº 13.204/2015; e 

15.1.3 Declaração de inidoneidade nos termos do inciso III do Art. 73 da Lei Federal nº 13.204/2015.

15.2 A sanção de advertência tem caráter preven�vo e será aplicada quando verificadas impropriedades
pra�cadas pela organização da sociedade civil no âmbito da parceria que não jus�fiquem a aplicação de
penalidade mais grave;

15.3 A sanção de suspensão temporária será aplicada nos casos em que forem verificadas irregularidades
na celebração, execução ou prestação de contas da parceria e não se jus�ficar a imposição da penalidade
mais grave, considerando-se a natureza e a gravidade da infração come�da, as peculiaridades do caso
concreto, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os danos que dela provieram para a
administração pública municipal;

15.4 A sanção de suspensão temporária impede a organização da sociedade civil de par�cipar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e en�dades da administração pública
municipal por prazo não superior a dois anos;

15.5 A sanção de declaração de inidoneidade impede a organização da sociedade civil de par�cipar de
chamamento público e celebrar parcerias ou contratos com órgãos e en�dades de todas as esferas de
governo, enquanto perdurarem os mo�vos determinantes da punição ou até que  seja promovida a
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade, que ocorrerá quando  a organização da
sociedade civil ressarcir a administração pública municipal pelos prejuízos resultantes, e após decorrido o
prazo de dois anos da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade;

15.6 A aplicação das sanções de suspensão temporária e de declaração de inidoneidade é de
competência exclusiva do Secretário Gestor do termo de Contrato.

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – RESCISÃO:

16.1 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido:

16.1.1 Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII do
art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas na cláusula décima oitava deste instrumento;

16.1.2 Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993;
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16.1.3 Os casos de rescisão contratual serão formalmente mo�vados, assegurando-se à Contratada o
direito à prévia e ampla defesa.

16.2 A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administra�va prevista no
art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993;

16.3 O Termo de Rescisão será precedido de Relatório indica�vo dos seguintes aspectos, conforme o
caso:

16.3.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

16.3.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

16.3.3 Indenizações e multas.

 

PARÁGRAFO ÚNICO:

O contrato será rescindido de pleno direito independentemente de interposição judicial ou extrajudicial
para apuração de responsabilidade civil, administra�va e criminal, quando a CONTRATADA:

• Recusar-se a entregar o material, de acordo com as especificações e quan�dades estabelecidas;

• Falir ou dissolver-se;

• Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes deste contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – VEDAÇÕES:

É vedado à CONTRATADA:

17.1 Caucionar ou u�lizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

17.2 Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE,
salvo nos casos previstos em lei.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA GARANTIA DA EXECUÇÃO:

18.1 Não haverá exigência de garan�a contratual da execução, pelas razões abaixo jus�ficadas:

18.1.1 Trata-se de um contrato de baixo risco para a execução visto que não trata-se de um objeto de alta
complexidade de fornecimento. A exigência de garan�as em situações desnecessárias pode encarecer o
objeto e restringir a compe��vidade do certame, o que poderá dificultar a aquisição.

18.1.2 Não é necessário inves�mento antecipado por parte da Administração Pública;

18.1.3 As sanções administra�vas a serem aplicadas em caso de inexecução por parte da contratada
estão presentes neste instrumento.

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – ALTERAÇÕES CONTRATUAIS:

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993;

19.1 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato;

19.2 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DOS CASOS OMISSOS:
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20.1 Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições con�das na Lei nº
8.666, de 1993 e demais normas federais de licitações e contratos administra�vos e, subsidiariamente,
segundo as disposições con�das na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA FISCALIZAÇÃO:

21.1 A fiscalização da execução do contrato consiste na verificação da conformidade da prestação dos
serviços, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato, a ser exercido por um representante
da Administração, especificamente designado na forma dos ar�gos 67 e 73 da Lei 8.666/93, sendo ele
responsável de promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao
fiel cumprimento das cláusulas contratuais.

21.2 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições, técnicas
ou vícios redibitórios, e na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de
seus agentes e prepostos, de conformidade com o Art. 70 da Lei nº 8.666 de 1993;

21.3 O fiscal do contrato deve acompanhar a fiel execução do contrato observando o cumprimento das
condições, estabelecendo com o contratado um canal de comunicação, emi�ndo no�ficações para
correção de ro�nas ou qualquer inadimplemento verificado.

 

PARÁGRAFO ÚNICO:

Na ausência jus�ficada do fiscal, o Coordenador(a) ou Subcoordenador(a) da SUVIGE - ISTAIDS/SESAP, o
gestor dessa unidade encontram-se autorizado a atestar as Notas Fiscais / Faturas, devendo estar ciente
da fiscalização da prestação de serviço.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA – PUBLICAÇÃO:

22.1 Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial
da Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA – DO FORO:

23.1 Fica eleito o foro da Comarca de Natal, Capital do Estado do Rio Grande do Norte, para dirimir
quaisquer dúvidas deste Contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E para firmeza e validade, e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é expedido o
presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor, que depois de lido e achado em ordem, vai assinado
pelos contraentes e pelas testemunhas abaixo iden�ficadas, dele sendo extraídas as cópias necessárias à
sua aprovação e execução.

 

 

Natal/RN, __  de ________ de ____.

 

 

Cipriano Maia de Vasconcelos

Secretário de Estado da Saúde Pública do RN

                                 

         Pela Contratada
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              Testemunhas:

Referência: Processo nº 00610078.000180/2021-90 SEI nº 12973847


