
ANEXO II 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 

 

 

 

Declaro que a [identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC] está ciente e 

concorda com as disposições previstas no Edital de Chamamento Público XX/SEDS/2021 

e em seus anexos, bem como que se responsabiliza, sob as penas da lei, pela veracidade 

e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de 

seleção. 

 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano] 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 



 

 

 

ANEXO III 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO TERMO DE 

COLABORAÇÃO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 

DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE PARCERIA 

 

 

 

 

Declaro que a [identificação da Organização da Sociedade Civil - OSC] atende a todos os 

requisitos previstos na Lei Federal nº. 13.019/2014 e no Decreto Estadual nº. 

61.981/2016, para celebração do Termo de Colaboração, e que a entidade e seus 

dirigentes não incorrem em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência 

impeditivas da formalização da aludida parceria. 

 

 

 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano] 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 



 

ANEXO IV 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

 

 

 

 

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

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

condições materiais, inclusive recursos humanos, para o desenvolvimento das 

atividades previstas na parceria e o cumprimento das metas estabelecidas. 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano] 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 

 

 

 

ou 

 

 

 

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

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

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

humanos necessários para o desenvolvimento das atividades previstas e o cumprimento 

das metas estabelecidas. 

 

 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano] 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 



Papel Timbrado da OSC 

 

ANEXO V 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO 

 

 

 

I. Identificação da Organização da Sociedade Civil (OSC) 

1. Dados da pessoa jurídica mantenedora 

 Nome: 

Endereço: 

Município: 

Telefone: 

E-mail: 

DRADS de Referência: 

2. Identificação do Responsável Legal 

 Nome: 

RG: 

CPF: 

Endereço: 

CEP: 

Município: 

Telefone: 

E-mail: 

3. Identificação do responsável técnico pela execução do serviço a ser qualificado  

Nome: 

RG: 

CPF: 

Endereço: 



CEP: 

Município: 

Telefone: 

E-mail: 

4. Apresentação da OSC Celebrante 

Descrever a evolução histórica da OSC e do serviço demonstrando: 

Experiência prévia 

Atuação em rede  

Relevância pública e social 

Capacidade técnica operacional 

 

 

II. Caracterização socioeconômica da região e do serviço a ser qualificado 

 

1. Localização 

(Indicar o endereço completo onde o serviço será executado, inclusive Município, Distrito 

e bairro) 

 

2. Caracterização socioeconômica da população da área de abrangência 

(Indicar as áreas de atendimento, distritos, microrregiões previstas para o serviço, onde 

será comprovada a existência e localização de pessoas em situação de vulnerabilidade 

e/ou risco social) 

 

3. Característica do Serviço 

(a) Público-alvo: 

(b) Faixa etária: 

(c) Sexo: 

(d) Período de funcionamento: 

(e) Capacidade de atendimento: 

(f) Número de pessoas atendidas por unidade de tempo: 

 

 

 

 



III. Descrição do Projeto 

 

1. Título do Projeto: (Objeto da Parceria) 

  

2. Descrição da realidade social a ser transformada: 

(A parceria tem como objetivo primordial a transformação de uma dada realidade social 

por meio de um projeto que qualifica uma determinada ação/serviço de interesse para 

a atividade estatal. Neste item, a OSC deverá descrever tal realidade social merecedora 

da atuação via parceria, demonstrando o nexo de causalidade entre o projeto e 

respectivas ações e os resultados com eles pretendidos) 

 

3. Descrição da ação / serviço a ser qualificado 

(Descrição do tipo de serviço ofertado, conforme normativas específicas da política 

setorial de que trata a parceria, nos termos da respectiva regulamentação de cada ente 

federado, inclusive respeitando matrizes padronizadas de serviço, se for o caso) 

 

4. Objetivos 

(a) Objetivo Geral 

(Identificar o principal objetivo com a execução do objeto da parceria, ou seja, qual a 

principal transformação – aspecto macro – da realidade social diagnosticada no início da 

elaboração do projeto. Tal objetivo deve ser compatível com as ações/serviços prestados 

pela OSC, com o campo funcional da SEDS, com o programa de trabalho orçamentário 

pelo qual correrão as respectivas despesas e com a política setorial de que trata a 

parceria) 

(b) Objetivo Específico 

(Descrever as ações realizadas pela OSC, individualmente consideradas, em cumprimento 

ao objeto desta parceria, as quais devem ser compatíveis com eventual matriz 

padronizada do serviço ofertado, na forma da tipificação nacional ou outra normativa 

nacional específica, inclusive no que tange ao público, ambiente físico, recursos 

materiais, formas de acesso, articulação em rede e aquisições etc.) 

 

5. Metas 

(Que formas e instrumentos serão utilizados para realizar o monitoramento e a avaliação 

dos resultados e metas estabelecidas para o desenvolvimento do serviço) 



6. Indicadores de resultados 

(Definir parâmetros objetivos a serem utilizados para a aferição do cumprimento das 

metas, o efeito de tal cumprimento para fins de alcance dos resultados esperados e a 

metodologia para sanar eventual insuficiência constatada no curso da execução, fazendo 

com que as fases de execução convirjam para a realização integral) 

 

7. Metodologia (indicar as etapas/fases do projeto) 

(Descrever a metodologia que será utilizada para o desenvolvimento das ofertas 

socioassistenciais para a acolhida dos usuários e para demonstrar as estratégias de 

atuação para o alcance da autonomia e inserção social e produtiva, considerando as 

necessidades específicas de cada faixa etária no serviço. Indicar e descrever as 

etapas/fases do projeto desde a recepção do usuário até o desligamento/pós 

desligamento) 

 

7.1. Grade de atividades 

Inserir as atividades a serem desenvolvidas no serviço para atender as demandas dos 

usuários com os objetivos e a periodicidade. 

 

Atividades Objetivos Periodicidade 

 

8. Fases de Execução 

(Detalhar como se processará, por unidade de tempo, cada ação específica prevista nos 

objetivos elencados) 

 

9. Monitoramento e avaliação 

(Descrever as atividades, a serem apresentadas em relatórios mensais, que assegurarão 

a interação entre o planejamento e a execução das atividades previstas no Plano de 

Trabalho) 

 

10. Prazo de execução do serviço 

(Sempre contado da data da assinatura do instrumento que formaliza a parceria) 

 

11. Impacto Social Esperado 

(Descrever, a partir das metas estabelecidas, como a execução do projeto auxiliará na 



qualificação do Serviço, na direção de mudanças positivas em relação à situação de 

vulnerabilidades e riscos sociais vivenciados, com foco na eficiência, eficácia e 

efetividade, sendo: 

Eficiência: diz respeito à boa utilização dos recursos financeiros, materiais e humanos em 

relação às atividades e resultados alcançados; 

Eficácia: se refere à relação das ações realizadas e os resultados obtidos; 

Efetividade: observação da incorporação das mudanças geradas pelo projeto na 

realidade do público alvo). 

 

12. Fluxo de encaminhamento dos casos 

(Descrever as portas de entrada dos usuários no serviço e o fluxo de informações entre 

OSC – DRADS Capital - SEDS) 

 

13. Riscos 

Descrever quais são os riscos que podem impactar no processo da execução e assim não  

cumprir o que está disposto no termo de parceria. 

 

IV. Recursos Financeiros 

 

a) Recursos de Contrapartida (caso a instituição possua) 

(Especificar as fontes das receitas visando à execução do objeto da parceria, inclusive no 

que tange à eventual contrapartida de natureza financeira). 

b) Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria 

(Construir uma planilha detalhada indicando os itens de custeio onde serão aplicados os 

recursos financeiros repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social). 

Exemplo de Itens que deverão constar na Planilha: quadro de recursos humanos, 

encargos e benefícios trabalhistas; alimentação dos acolhidos; material de consumo; 

aluguel, impostos e contas de consumo, gastos com transporte dos acolhidos e demais 

itens necessários ao funcionamento do serviço. 

c) Cronograma de desembolso 

Os recursos financeiros serão liberados em 12 (doze) parcelas, na seguinte forma: 

Primeira parcela: recursos de implantação + parcela mensal da execução de custeio no valor 

de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) 

Do 2º ao 12º mês: parcela mensal da execução de custeio no valor de R$130.000,00 (cento 



e trinta mil reais) por mês. 

 

IMPLANTAÇÃO 

Aquisição de materiais permanentes R$240.000,00 

 Custeio     R$9.000,00 

TOTAL IMPLANTAÇÃO   R$249.000,00 

    EXECUÇÃO     CUSTEIO 

Recursos Humanos     R$823.633,80 

Custeio mensal     R$736.366,20 

TOTAL     R$1.560.000,00 

 

A OSC deverá preencher a tabela abaixo, com os valores a serem repassados pela 

Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social para a organização, em cada mês de 

vigência do Termo de Colaboração. 

 

MÊS VALOR MENSAL 

1 R$ XX,XX 

2 R$ XX,XX 

3 R$ XX,XX 

4 R$ XX,XX 

5 R$ XX,XX 

6 R$ XX,XX 

7 R$ XX,XX 

8 R$ XX,XX 

9 R$ XX,XX 

    10 R$ XX,XX 

 11 R$ XX,XX 

 12 R$ XX,XX 

 

V. Recursos físicos 

(Detalhar as condições gerais do prédio onde os itens de despesas serão utilizados, bem 

como quais equipamentos e materiais de natureza permanente já existem no local de 

execução do serviço, assim como seu estado de conservação e utilidade para a execução 

do objeto da parceria, inclusive cotejando tais recursos físicos existentes com aqueles 

que serão adquiridos) 

 

 



VI. Recursos Humanos 

(Especificar: cargos, funções, habilitação técnica, Formação cargas horárias e tipo 

de vínculo com a OSC de cada profissional envolvido, direta ou indiretamente com a 

execução do objeto da parceria, devendo-se atentar para as normas operacionais de 

recursos humanos atinentes a cada serviço; Especificar no quadro de recursos humanos 

a formação de cada profissional, bem como, a carga horária, atribuições e competências; 

Especificar a distribuição dos profissionais para a operacionalização e gestão do serviço 

para a garantia dos resultados e metas estipuladas; Especificar a proposta de capacitação 

continuada que será realizada para o quadro de recursos humanos; Declarar em sua 

proposta que se compromete a executar o processo de seleção, capacitação continuada 

e avaliação dos profissionais do serviço, com fins de permutas, transferências e 

demissões em conjunto com a SEDS/CAS-PSE/DRADS Capital) 

 

Cargo / Função Formação Carga Horária Quantidade Tipo de Vínculo 

     

 

 a) Processo de seleção/demissão 

(Descrever como estão previstos os processos de seleção e demissão de funcionários 

e como se dará a informação desses processos para a DRADS Capital e para a SEDS) 

         b) Capacitação 

(Descrever como serão as capacitações continuadas para a equipe do serviço) 

 

VII. Previsão de Utilização dos Recursos 

(Especificar as fontes das receitas visando à execução do objeto da parceria, inclusive no 

que tange à eventual contrapartida de natureza financeira e também aos recursos 

indispensáveis à execução da ação /serviço já ofertado pela OSC que será qualificada pela 

parceria, conforme tabela abaixo) 

Dividir em: 

a) Previsão de Gastos com Recursos Humanos 

b) Previsão de gastos com mobiliário 

c) Outros gastos 

d) Cronograma de desembolso 



 

CARGO QTD. 

OSC ISENTA OSC NÃO ISENTA 

  

 01   

    

    

    

    

    

    

TOTAL  R$ R$ 

Aluguel/IPTU  

Concessionária  

TOTAL R$ 

Verba de implantação (1x no primeiro mês) R$ 

 

1º mês do projeto 

ISENTO SEM ISENÇÃO 

R$ R$ 

 

1. Plano de aplicação dos recursos financeiros da parceria 

Exemplo 

Quantidade Itens de despesa Especificações Técnicas Valor do item 

01 Fogão industrial Em aço inox, com forno, 04 

bocas, alimentação a gás, 01 

ano de garantia 

R$ 1.900,00 

01 Notebook 14´´ com processador de 02 

núcleos, 4GB,HD 1TB 

R$ 2.500,00 

Total Geral R$ 4.400,00 

 

Observação 1: as propostas orçamentárias deverão estar em estrita conformidade com 

as especificações técnicas contidas no plano de aplicação. Sendo necessário que seja 

apresentada a pesquisa de preço (pelo menos 3 orçamentos em 3 lojas diferentes) para 

cada item de despesa, devendo observar a validade da pesquisa de preço. 



Observação 2: especificar, de modo claro e preciso, os respectivos itens de despesas, 

preferencialmente utilizando os parâmetros constantes de materiais da BEC, com o 

objetivo de possibilitar a análise, pelo órgão técnico, de sua necessidade, bem como da 

viabilidade financeira da proposta, sempre atentando para a imprescindível correlação 

direta com o serviço objeto da parceria. 

 

 

 

VIII. Prestação de Contas 

(A prestação de Contas deve compreender no mínimo os seguintes itens: - Identificação 

do Convenente e dados do projeto; - Relatório detalhado de comprovação da execução 

do projeto; -Relatório Técnico; - Comprovação do cumprimento das contrapartidas; - 

Relatório financeiro analítico. Ela deve abordar a totalidade da execução do projeto (física 

e financeira), incluindo o detalhamento das ações realizadas em cumprimento às 

obrigações estabelecidas em contrato, bem como a indicação das parcelas executadas 

com recursos do estado, recursos do próprio Convenente e de qualquer outro envolvido 

no projeto. Deve ser demonstrado ainda o atingimento dos objetivos propostos pelo 

projeto e definidos em contrato, a execução/entrega das contrapartidas propostas, além 

do relatório analítico de execução financeira.) 

 

 

 

IX. Transparência e Controle 

Em conformidade com o art.11 da Lei 13.019/2014, a OSC disponibilizará em sítio 

eletrônico as ações realizadas em parceria com o poder público, permitindo o acesso 

das informações ao público, bem como, os valores gastos com cada ação, RH e demais 

gastos, além deste Plano de Trabalho, relatórios, dentre outros. Importante mencionar 

que informações sigilosas de acolhido não deverão ser expostas. 

 

 

 

X. Declaração 

Na qualidade de representante legal da OSC, declaro, para fins de prova junto à Secretaria de 

Desenvolvimento Social, para os efeitos e sob as penas do artigo 299 do Código Penal, que 



inexiste mora ou débito junto a qualquer órgão ou instituição da Administração Pública 

Federal e Estadual, direta ou indireta, que impeça a transferência de recursos oriundos de 

dotações consignadas no orçamento dessa Secretaria, na forma desse Plano de Trabalho.  

 

 

__________________________________ 

Local e data 

 

__________________________________ 

Assinatura 

 

APROVAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE 

APROVADO 
 

 
São Paulo, XX/XX/2022 

 
_________________________________________ 

Assinatura e carimbo da autoridade competente 



Papel Timbrado da OSC 

 

ANEXO VI 

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO PELO TRIBUNAL DE CONTAS E DADOS DA 

ABERTURA DE CONTA - BANCO DO BRASIL 

 

 

[Nome do Presidente/Representante legal da Organização da Sociedade Civil], 

Presidente/Representante legal da [identificação organização da sociedade civil –OSC], 

portador do R.G. nº .................e C.P.F nº ..................... 

 

DECLARO, sob as penas da lei, que: 

 

1) O CNPJ da Organização da Sociedade Civil é nº .........................; 

 

2) A Organização da Sociedade Civil não está impedida, pelo Tribunal de Contas 

do  Estado de São Paulo, de receber recursos públicos; 

 

3) Abriu conta bancária vinculada à parceria, com as seguintes especificações: 

-Banco: Banco do Brasil; 

-Agência n.º 

-Conta n.º 

-Endereço: 

-Município: 

-Telefone (DDD): 

 

 

Por ser a expressão da verdade, firmo a presente 

declaração. (município), em ..... de ..... de (dia/mês/ano). 

 

[Local], [dia] de [mês] de [ano]. 

[Nome e Cargo do Representante Legal da OSC] 


