
 
 
 
 

 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

Edital de Chamamento Público SDE n° 02/2019 

 
 

O ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio da 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO, com esteio na Lei Federal nº 13.019, 
de 31 de julho de 2014 e no Decreto Estadual nº 
61.981, de 21 de maio de 2016, torna público o 
presente Edital de Chamamento Público visando à 
seleção de organização da sociedade civil 
interessada em celebrar termo de colaboração que 
tenha por objeto a execução do projeto de Inovação 
em Governo e Negócios de Impacto. 

 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

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

para a celebração de parceria com o ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio 

da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, por meio da 

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

interesse público e recíproco que envolve a transferência de recursos financeiros 

à organização da sociedade civil (OSC), conforme condições estabelecidas 

neste Edital. 

1.2. Será selecionada uma única proposta, observada a ordem de 

classificação e a disponibilidade orçamentária para a celebração do termo de 

colaboração, sendo que cada OSC poderá apresentar uma única proposta. 

1.3. O procedimento de seleção reger-se-á pela Lei federal nº 13.019, de 31 

de julho de 2014, pelo Decreto nº 61.981, de 20 de maio de 2016, e posteriores 

alterações, e demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
2. OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 

2.1. O termo de colaboração tem como objeto a execução de Projeto de 

Inovação em Governo e Negócios de Impacto, desenvolvido pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo (SDE). O escopo de 

atuação do Termo de Trabalho, isto é, seu objeto, compreende o rol de 

atividades apresentado neste item, descrito no item 3. ESCOPO DO PLANO DE 

TRABALHO e detalhado no Anexo VI - DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA 
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PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO. O objetivo deste projeto é desenvolver 

e implantar soluções inovadoras para a administração pública que resultem em 

novas e melhores formas de prestar serviços públicos à população, além de 

maior eficiência nos gastos públicos. Para atingir este objetivo, o projeto apoiará 

órgãos públicos na adoção de soluções desenvolvidas por empresas inovadoras, 

com foco especial em startups. Este apoio envolverá a capacitação, mentoria e 

consultoria para equipes de servidores públicos na estruturação de projetos com 

startups. Adicionalmente serão realizadas ações de aceleração de negócios de 

impacto social e ambiental e conexão com o ecossistema de empreendedorismo 

inovador. Destacam-se as seguintes atividades a serem desempenhadas: 

a) Fazer a gestão de comunidade, a partir de diretrizes técnicas da equipe 

da SDE (diretrizes descritas no Anexo VI e aquelas que vierem a ser 

pactuadas no decorrer do Termo de Colaboração), no ambiente de inovação 

localizado na sede da SDE, contando com a infraestrutura para receber 

startups e negócios de impacto, além de salas de reunião e de treinamento. 

O objetivo será sediar a execução das funcionalidades de coworking, 

prestação de mentoria e apoio fornecidas pelo projeto em um mesmo espaço 

físico, promovendo eventos e conexões entre as empresas e equipes de 

governo participantes do Projeto de Inovação em Governo e Apoio a 

Negócios de Impacto. O espaço físico se localiza na sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico (SDE), na Av. Escola Politécnica, 82 - Rio 

Pequeno, São Paulo, com as seguintes dimensões: 

Espaços: 

- Átrio: 821,5 m² 

- Sala de Treinamento: 52 m² 

b) Executar, a partir das diretrizes técnicas estabelecidas pela equipe da 

SDE, a Iniciativa de Implementação de Soluções Inovadoras para a 

Administração Pública, que engloba as fases de: (i) capacitação de servidores 

e gestores públicos para inovação; (ii) estruturação dos desafios do governo 

a serem solucionados por startups; (iii) mentoria e apoio às equipes de 

governo no processo de contratação; (iv) divulgação dos desafios públicos 
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para startups; (v) apoio às startups selecionadas ao longo da implementação 

das soluções; (vi) apoio na consolidação do modelo de negócio das startups 

participantes; 

c) Desenvolver e implementar a estrutura de apoio para startups 

participantes do projeto, voltada à consolidação de modelo de negócios para 

fornecimento de soluções inovadoras pelo poder público, incluindo apoio 

jurídico, financeiro, acesso a mentores, investidores, a partir de diretrizes 

técnicas da equipe da SDE; 

d) Avaliar, de maneira periódica, o projeto de Implementação de Soluções 

Inovadoras para a Administração Pública, a partir de metodologia de 

avaliação desenvolvida em consonância com as diretrizes da equipe da SDE; 

e) Desenvolver, a partir de diretrizes técnicas da equipe da SDE, a realização 

de calendário de eventos e formações sobre a temática de inovação em 

governo e inovação social; 

f) Executar, a partir de diretrizes técnicas da equipe da SDE, a Iniciativa de 

Aceleração de Negócios de Impacto;  

g) Atuar, sob a coordenação da equipe da SDE, na integração do projeto de 

Inovação em Governo e Negócios de Impacto com outros programas e 

projetos governamentais, privados, do terceiro setor ou de organismos 

internacionais; 

h) Realizar, com apoio da SDE, ações com potencial de captação de 

recursos financeiros adicionais ao projeto junto a outros órgãos de governo, 

setor privado, organizações do terceiro setor, organismos internacionais e 

outras fontes nacionais e estrangeiras de financiamento; 

i) Organizar eventos de conexão com investidores, clientes e captação de 

recursos; e  

j) Produzir material de comunicação e realizar ações de promoção do 

projeto, em especial por meio de marketing digital.



 
 
 
 

 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

3. ESCOPO DO PLANO DE TRABALHO 
   

Objetivos Atividades Indicadores 
Metas 

Ano 1 Ano 2 Ano 3 

1) Gestão de comunidade no 

ambiente de inovação da 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico 

a) Gestão da recepção e controle de acesso; 

b) Gestão de comunidade envolvendo o público 

participante da Iniciativa de Soluções Inovadoras para a 

Administração Pública e da Iniciativa de Apoio a Negócios 

de Impacto; 

c) Organização de eventos de mobilização do ecossistema 

e conexão com investidores; 

d) Organização de capacitação de servidores públicos 

sobre a temática de inovação em governo. 

1.1. Número mínimo de 

eventos de mobilização 

do ecossistema 

realizados 

10 10 10 

2) Execução da Iniciativa de 

Soluções Inovadoras para a 

Administração Pública 

a) Concepção e desenho de programa de mentoria de 

projetos inovadores no setor público; 

b) Prospecção e seleção de equipes de servidores e 

projetos participantes da iniciativa; 

c) Implementação de metodologias de design thinking e 

2.1. Número mínimo de 

equipes de governo 

atendidas pela iniciativa  

10 20 20 
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design colaborativo para definição dos desafios nos 

órgãos e entidades do Estado de São Paulo; 

d) Realização de cursos, workshops, palestras e mentoria 

para cada equipe de governo, auxiliando na definição do 

desafio a ser solucionado; 

e) Divulgação e prospecção de startups e empresas 

inovadoras; 

f) Produção de relatórios acerca do desempenho e status 

das equipes e projetos acelerados; 

g) Avaliação dos projetos executados e produção de 

relatórios finais. 

2.2. Número mínimo de 

startups participantes na 

iniciativa 

15 25 30 

3) Implementação de estrutura de 

apoio e residência para startups 

participantes da iniciativa 

a) Elaboração e execução do Plano de Divulgação do 

edital da iniciativa para o público-alvo, isto é, startups com 

tecnologias e/ou modelos de negócio aderentes aos 

desafios; 

b) Programa de mentoria e assessoria técnica para as 

startups participantes: jurídico, acesso a financiamento, 

modelagem de negócio; 

c) Acesso a investidores e articulação com fontes de 

fomento e financiamento. 

3.1. Mínimo de horas de 

mentoria por 

Startup/mês 

20 20 20 

4) Execução da Iniciativa de 

Aceleração de Negócios de 

Impacto Social-NIS 

a) Elaboração de conteúdo de capacitação para 

empreendedores de impacto, presencial e virtual; 

b) Assessoria técnica na avaliação e seleção dos negócios 

4.1. Elaboração de 

conteúdo de 

capacitação para 

1 0 0 
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participantes da iniciativa; 

c) Formação e gestão da rede de mentores da iniciativa; 

d) Fornecimento de apoio e assessoria durante as 

atividades de capacitação e mentoria dos 

empreendedores; 

e) Organização e execução dos eventos voltados à 

conexão dos negócios acelerados com outros 

representantes e instituições do ecossistema de impacto 

social e ambiental. 

empreendedores de 

impacto 

4.2. Mínimo de horas de 

mentoria por Negócio 

de Impacto/mês 

20 20 20 

4.3. Número mínimo de 

Negócios de Impacto 

apoiados nas atividades 

de formação 

10 30 30 

4.4. Número mínimo de 

Negócios de Impacto 

residentes 

15 5 5 

5) Apoio na implementação da 

estratégia de comunicação e 

divulgação do projeto 

a) Planejar, juntamente com a equipe da SDE, o plano de 

comunicação e divulgação do Projeto de Inovação em 

Governo e Negócios de Impacto e do ambiente de 

inovação; 

b) Desenvolver material de divulgação e de criação de 

conteúdo para mídias digitais; 

c) Gestão de redes sociais do ambiente de inovação, em 

alinhamento com as diretrizes estabelecidas pela 

Assessoria de Comunicação da SDE. 

5.1. Elaboração de 

estratégia de 

comunicação do projeto 

e do ambiente de 

inovação 

1 0 0 

5.2. Número mínimo de 

postagens em mídias 

sociais/mês 

10 10 10 
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4. JUSTIFICATIVA 

4.1. Nas últimas décadas, setores produtivos diversos têm sido impactados 

pelo desenvolvimento de novos modelos de negócio, caracterizados por 

métodos de gestão mais ágeis, maior intensidade tecnológica e maior 

escalabilidade (ampliação exponencial do número de clientes e consumidores 

atingidos frente a uma ampliação proporcionalmente muito reduzida da 

estrutura de capital fixo e variável). Empresas que se enquadram nessas 

características, em seu período nascente, são conhecidas como startups, e sua 

difusão, disseminação e impacto em mercados tradicionais não só estão 

alterando estratégias empresariais de firmas de diversos portes e setores, 

como colocaram a pauta do fomento à inovação na agenda prioritária de 

políticas públicas de diversos governos ao redor do mundo.  

4.2. O Estado brasileiro tem inserido a temática de promoção da inovação e 

do desenvolvimento científico e tecnológico como prioridade na agenda política 

e como parte do arcabouço normativo nacional ao menos desde o final da 

década de 1990, com a criação do Programa de Inovação em Pequenas 

Empresas (PIPE) da FAPESP em 1997 e os Fundos Setoriais, instaurados em 

1999 pelo Governo Federal. A partir da promulgação do primeiro Marco Legal 

de Ciência, Tecnologia e Inovação - a Lei 10.793, de 2004 - diferentes esferas 

governamentais, nos três níveis federativos, passaram a incorporar essa pauta. 

Mais recentemente, esse esforço culminou com a atualização do Marco Legal 

de Ciência, Tecnologia e Inovação, em particular através da Emenda 

Constitucional 85, de 2015, da Lei 13.243, de 2016, e do Decreto 9.283, de 

2018. No Estado de São Paulo, essa agenda se refletiu na aprovação do 

Decreto nº 62.817, de 2017, regulamentando o Marco Legal de Ciência, 

Tecnologia e Inovação na esfera estadual. 

4.3. Embora esse processo de atualização legal tenha ampliado as 

possibilidades de atuação do Estado para fomentar a inovação, estabelecendo 

novas formas de relação entre público e privado, a maior parte dessas 

modalidades ainda não foi convertida em políticas públicas. Para que se possa 

converter o potencial existente na produção científica e tecnológica brasileira 
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em ganhos de produtividade, na transformação estrutural da economia e na 

implementação de políticas públicas mais alinhadas com as demandas dos 

cidadãos na escala necessária para promover a inclusão social, se tornam 

necessários instrumentos mais arrojados de fomento à inovação. Nesse 

sentido, têm ganhado destaque, ao redor do mundo, políticas de inovação pelo 

lado da demanda, que buscam usar o poder de compra do Estado para 

incentivar e direcionar a capacidade inovadora do setor privado.  

4.4. Diferentemente de instrumentos mais comuns de fomento à inovação, que 

atuam pelo lado da oferta, como crédito subsidiado, editais para concessão de 

bolsas e auxílios de pesquisa ou subvenção econômica, políticas de inovação 

pelo lado da demanda atendem a dois objetivos simultâneos. Por um lado, 

servem como política de fomento à inovação por parte das firmas, criando 

incentivos concretos para o desenvolvimento de novos produtos, serviços, 

processos e modelos de negócios; por outro, oferece ao Estado novos 

instrumentais para a prestação de políticas públicas. Estados Unidos e União 

Europeia, por exemplo, que possuem legislações bastante adequadas a essas 

formas de compras públicas, utilizam de maneira corriqueira a aquisição ou 

contratação de P&D pelo poder público: em 2014, 30% do valor total investido 

em P&D pelos Estados Unidos se destinou a contratações/aquisições dessa 

modalidade. 

4.5. Se no passado os instrumentos de contratações públicas de inovação 

eram utilizados fundamentalmente para grandes projetos de desenvolvimento 

científico e tecnológico, de importância estratégica e geopolítica - como a 

corrida espacial ou os programas nucleares - hoje estão disseminados entre 

um leque maior de órgãos governamentais e não-governamentais, visando 

resolver desafios de relevância pública e social, como a prestação de serviços 

públicos mais eficientes. Desse modo, enquadram-se como uma aplicação, por 

parte da administração pública, das práticas de inovação aberta, aplicadas 

amplamente no setor privado. Esse paradigma, disseminado nas últimas 

décadas, é caracterizado pela criação de laboratórios abertos e de 

ecossistemas inovadores, articulando e mobilizando esforços de startups e 
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pesquisadores para o desenvolvimento de processos inovativos, em 

contraposição aos departamentos internos e fechados de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação que predominavam anteriormente. A vantagem de 

tais ecossistemas reside no fato de que startups utilizam ciclos mais ágeis de 

ideação, prototipagem e teste de soluções para os desafios tecnológicos, 

processuais e de gestão enfrentados pelas organizações. Para o setor público, 

abre-se, portanto, uma janela de oportunidade de utilização de ferramentas de 

inovação aberta para problemas complexos enfrentados em áreas de atuação 

como Educação, Saúde, Saneamento, Desenvolvimento Econômico, Meio 

Ambiente, entre tantas outras, para os quais urge identificar soluções para sua 

ampliação e melhoria na qualidade, com maior eficiência, efetividade e eficácia. 

4.6. Essa mudança de paradigma, identificada por parte de acadêmicos, 

analistas e formuladores de políticas públicas em diversos países, têm alterado 

radicalmente as estratégias nacionais e locais de Ciência, Tecnologia e 

Inovação. Em diversos países e organizações, as estratégias de CT&I estão 

sendo construídas em torno da prática de inovação orientada por missões, isto 

é, a resolução de desafios públicos e sociais complexos como principal indutora 

da mobilização de esforços da academia, setor privado e governo para o 

desenvolvimento científico e tecnológico. Políticas de Desenvolvimento 

Econômico e de Ciência, Tecnologia e Inovação construídas explicitamente em 

torno da resolução de desafios sociais podem ser identificadas nos dois 

documentos mais recentes de definição da Política de CT&I da União Europeia 

(Horizonte 2020 e Horizonte Europa), na Estratégia Industrial do Reino Unido 

(publicada em 2017) e na Estratégia de Investimento do Novo Banco de 

Desenvolvimento da Escócia (criado em 2018).   

4.7. No Brasil, um primeiro passo importante nessa direção foi dado pelo 

governo de São Paulo, através do programa Pitch Gov.SP, que teve a primeira 

edição lançada em 2015 e a segunda em 2017. O programa, cujo objetivo era 

selecionar startups para implementarem soluções inovadoras em órgãos da 

administração pública direta e indireta, sem repasse financeiro, foi 

regulamentado pelo Decreto Estadual nº 61.492, de 2015, posteriormente 



 
 
 
 

 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

alterado pelo Decreto Estadual n° 62.711, de 2017.  

4.8. Ao longo das duas edições do programa, foram selecionadas 25 startups 

e destas 17 assinaram convênios e passaram integralmente pela fase de 

testes. Em pelo menos 6 casos, houve interesse expresso de efetuar a 

contratação das soluções por parte do poder público, mas essa vontade 

esbarrou em dificuldades jurídicas e institucionais que impediam os gestores 

públicos de efetuarem a contratação após a fase inicial de testes das soluções. 

Apesar dessa dificuldade, o programa inaugurou o conceito de aquisição de 

soluções inovadoras por parte da administração pública, e foi a primeira 

experiência de contratação de startups e pequenas empresas inovadoras pelo 

poder público no Brasil.   

4.9. Com os avanços trazidos pelo novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia 

e Inovação, posterior ao Pitch Gov.SP, ampliou-se o leque de opções jurídicas 

para compras públicas de inovação, tornando-se possível desenvolver um 

projeto de novo caráter, que permita o uso de modalidades diversas de 

contratação, adaptadas segundo as especificidades dos desafios enfrentados 

pela administração pública que se pretenda resolver. Para tanto, torna-se 

necessário desenvolver roteiros processuais, adequados a cada instrumento 

jurídico de contratação, que permitam converter em realidade as 

potencialidades do novo Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação. 

4.10. De modo concomitante, faz-se necessário estruturar o próprio projeto em 

torno de desafios públicos para problemas complexos enfrentados pelo 

governo e pela sociedade, que estimulem o desenvolvimento de soluções 

inovadoras. Desse modo, o projeto baseia-se não só na experiência local do 

Pitch Gov.SP, mas também em casos internacionais de sucesso, como o 

Programa GovTech Catalyst, do governo do Reino Unido, e o Challenge.gov, 

do governo federal dos Estados Unidos, ambos portais de desafios públicos 

abertos. 

4.11. Devido ao grau de ineditismo que uma iniciativa de tal caráter possui no 

Brasil, apesar da experiência prévia do Pitch Gov.SP, torna-se necessário 
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também que o projeto atue na construção de capacidades do lado do governo, 

fazendo ações de formação acerca da temática de compras públicas, 

prospecção dos desafios utilizando metodologias de raciocínio estruturado e 

design colaborativo e acompanhamento da implementação inovadora ao longo 

do processo. 

4.12. Devido às similaridades e convergências entre startups que desenvolvem 

soluções inovadoras para governo e negócios de impacto social, ou seja, 

empreendimentos com fins lucrativos que adotem práticas socio-

ambientalmente sustentáveis e sejam voltados a resolver desafios sociais e 

ambientais complexos, o projeto também irá apoiar Negócios de Impacto Social 

e/ou Ambiental, que são empreendimentos que tem a missão explícita de gerar 

impacto socioambiental ao mesmo tempo que geram resultado financeiro. 

Trata-se de um segmento nascente de mercado, mas que tem crescido a taxas 

aceleradas nos últimos anos tanto no Brasil quanto no mundo, o que demanda 

uma atuação do governo para fortalecer esse nicho.  

4.13. De acordo com o 2° Mapa de Negócios de Impacto, desenvolvido pela 

PIPE Social, 77% desses empreendimentos faturam menos de R$ 100.000/ano 

e o Estado de São Paulo concentra 38% dos negócios de impacto no Brasil. 

Esse público deve ser o principal alvo deste projeto, pois apresenta soluções 

extremamente inovadoras, a baixo custo e com o negócio ainda em fase de 

formação. Dessa forma, o projeto alinha-se à Estratégia Nacional de Negócios 

de Impacto (ENIMPACTO) do Governo Federal, em particular aos eixos de 

trabalho I - Ampliação da oferta de capital e II - Aumento da quantidade de 

negócios de impacto. 

4.14. Os projetos que serão implementados nos órgãos do governo paulista 

poderão impulsionar as startups para oferecerem suas soluções a outros 

governos estaduais, federal e prefeituras no Brasil e no mundo, servindo 

também na exportação de produtos e serviços para outros países.  

4.15. Portanto, o projeto terá diversos impactos positivos: auxiliará o governo a 

ser mais inovador e eficiente na prestação do serviço público, fará melhor uso 
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dos recursos públicos e, finalmente, gerará desenvolvimento econômico 

apoiando negócios inovadores nascentes e de pequeno porte. Os impactos 

econômicos positivos gerados para o conjunto da economia de São Paulo por 

uma política de inovação que promove simultaneamente a inovação na 

administração pública, o desenvolvimento de negócios voltados à resolução de 

desafios sociais e ambientes complexos e o apoio a empreendimentos com 

modelos de negócios inovadores deixam claro o motivo de um projeto desse 

porte ser executado como uma política de Desenvolvimento Econômico, tanto 

quanto de Inovação em Governo. Nesse sentido, a Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo está propondo, para o 

Plano Plurianual de 2020-2023, um Produto Específico de Inovação em 

Governo e Negócios de Impacto Social e/ou Ambiental. 

4.16. Para que um projeto com essa complexidade de implementação tenha 

sucesso, é de grande importância o processo de seleção da instituição que seja 

capaz de executar o os serviços especializados necessários à operação do 

projeto em estreita colaboração com a SDE, além de atuar com atores e 

públicos distintos, como servidores públicos, empreendedores e 

pesquisadores. Essa capacidade se desdobra em dois itens: (i) a capacidade 

de atuação em rede, ou seja, a habilidade em atuar de forma conectada, 

interligada e não hierarquizada com órgãos e entidades dos setores público e 

privado, trazendo para a execução das iniciativas instituições que preencham 

todo o rol de capacidades e expertises complementares necessários para as 

diversas frentes de atuação; e (ii) uma estratégia clara e bem delimitada, porém 

adaptável, para execução das metas e atividades propostas.  

5. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

5.1. Poderão participar deste Chamamento Público: 

a) as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas 

definidas pelo art. 2º, inciso I, alínea “a”, “b” e “c”, da Lei Federal nº 13.019, 

de 2014 (com redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015): 

a.1) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus 

sócios ou associados, conselheiros, diretores, empregados, doadores 
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ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes operacionais, 

brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 

participações ou parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o 

exercício de suas atividades, e que os aplique integralmente na 

consecução do respectivo objeto social, de forma imediata ou por meio 

da constituição de fundo patrimonial ou fundo de reserva; 

a.2) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos 

de interesse público e de cunho social distintas das destinadas a fins 

exclusivamente religiosos. 

a.3) as sociedades cooperativas 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 atividades ou de projetos de interesse 

público e de cunho social. 

5.2. Para participar deste Chamamento Público a OSC deverá declarar, 

conforme modelos constantes dos Anexos I e II deste instrumento convocatório: 

a) que está ciente e concorda com as disposições previstas neste Edital e 

que se responsabiliza pela veracidade e legitimidade das informações e 

documentos apresentados durante o processo de seleção, e; 

b) que atende a todos os requisitos da Lei federal nº 13.019, de 2014, e do 

Decreto nº 61.981, de 2016, para celebração do termo de colaboração, e que 

não incorre em nenhuma das hipóteses previstas na legislação de regência 

impeditivas da formalização da aludida parceria. 

6. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO 

INSTRUMENTO DE PARCERIA 

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

seguintes requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados à promoção de 

atividades e finalidades de relevância pública e social, ressalvadas as 
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sociedades cooperativas, bem como compatíveis com o objeto do instrumento 

a ser pactuado (art. 33, inciso I, § 3º da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

b) ser regida por normas de organização interna que prevejam 

expressamente que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 

patrimônio líquido será transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que 

preencha os requisitos da Lei federal n° 13.019, de 2014, e cujo objeto social 

seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta, ressalvadas as 

sociedades cooperativas (art. 33, inciso III, § 3º da Lei n° 13.019, de 2014); 

c) 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 V, 

da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

d) possuir, no mínimo, 02 (dois) anos de existência, com cadastro ativo, 

comprovados por meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, com base no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ 

(art. 33, inciso V, da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

e) possuir experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante (art. 33, inciso V, alínea “b”, da Lei federal 

n° 13.019, de 2014, e artigo 4º, § 3º, item 1, do Decreto nº 61.981, de 2016); 

f) possuir condições materiais, abrangendo recursos humanos, para o 

desenvolvimento do objeto da parceria e o cumprimento das metas 

estabelecidas ou, alternativamente, prever a sua contratação com recursos da 

parceria, tudo a ser atestado mediante declaração do representante legal da 

OSC, conforme Anexo III - Declaração sobre Condições Materiais; 

g) possuir capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento do 

objeto da parceria e o cumprimento das metas estabelecidas (art. 33, inciso V, 

alínea “c”, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

h) apresentar certidões de regularidade fiscal, previdenciária, tributária, de 

contribuições e de dívida ativa (art. 34, inciso II, da Lei n° 13.019, de 2014, 

observada a previsão do § 4º do art. 4º do Decreto nº 61.981, de 2016); 

i) certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou 

cópia do estatuto registrado e eventuais alterações ou, tratando-se de 
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sociedade cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial (art. 

34, inciso III, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

j) apresentar cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual, bem como 

relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, telefone, 

endereço de correio eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de 

identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada 

um deles (art. 34, incisos V e VI, da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

k) comprovar que funciona no endereço declarado pela entidade, por meio 

de cópia de documento hábil, a exemplo de conta de consumo ou contrato de 

locação (art. 34, inciso VII, da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

l) apresentar atestado de visita técnica, nos moldes do Anexo V, a ser 

realizado nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

para verificação do local, endereço e condições das instalações 

disponibilizadas para o desenvolvimento das atividades objeto da parceria. 

 

6.1.1. Para fins de cumprimento dos requisitos constantes da alínea “f”, não será 

necessária a demonstração de capacidade prévia instalada, sendo admitida a 

contratação de pessoal e a aquisição de materiais de consumo para o 

cumprimento do objeto da parceria (art. 33, inciso V, alínea "c" e § 5° da Lei 

federal n° 13.019, de 2014). 

6.1.2. As OSCs interessadas em participar deste Chamamento Público deverão, 

previamente, agendar vista técnica para obtenção do atestado, cujo modelo está 

disponível no Anexo IV deste instrumento, nos termos a que se refere a alínea 

“l” do item 6.1 e o inciso XV do item 9.2.1 deste Edital, com a SDE, pelos 

telefones (11) 3718-6667, ou pelo email joao.arthur@sde.sp.gov.br, no período 

de 21/10/2019 a 19/11/2019, entre 9 e 18 horas. 

6.1.2.1. Constitui requisito para a participação do Chamamento Público e, 

consequentemente, assinatura do Termo de Colaboração, a apresentação do 

Atestado de Visita Técnica, o qual deverá ser assinado por servidor da SDE e 

por representante da OSC devidamente identificado por nome e número legível 

do documento de identidade. A OSC que porventura decida renunciar ao direito 

de realização da visita técnica deverá apresentar declaração de renúncia à 
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visita técnica, nos moldes do Anexo V deste instrumento. 

6.2. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais OSCs, para a realização 

de ações coincidentes (quando há identidade de intervenções) ou de ações 

diferentes e complementares à execução do objeto da parceria, nos termos do 

art. 35-A da Lei nº 13.019, de 2014, e do art. 4º, § 5º do Decreto Estadual nº 

61.981, de 2016, devendo a rede ser composta por: 

a) uma “OSC celebrante” da parceria com a SDE (aquela que assinar o 

termo de colaboração), que ficará responsável pela rede e atuará como 

sua supervisora, mobilizadora e orientadora, podendo participar 

diretamente ou não da execução do objeto; e  

b) uma ou mais “OSCs executantes e não celebrantes” da parceria com a 

SDE, que deverão executar ações relacionadas ao objeto da parceria 

definidas em comum acordo com a OSC celebrante.  

6.2.1. A atuação em rede será formalizada entre a OSC celebrante e cada 

uma das OSCs executantes e não celebrantes mediante assinatura de termo 

de atuação em rede, que especificará direitos e obrigações recíprocas, e 

estabelecerá, no mínimo, as ações, as metas e os prazos que serão 

desenvolvidos pela OSC executante e não celebrante e o valor a ser repassado 

pela OSC celebrante. 

6.2.2. A OSC celebrante deverá comunicar à SDE a assinatura do termo de 

atuação em rede no prazo de até 60 (sessenta) dias, contado da data de 

assinatura do termo de atuação em rede. Não é exigível que o termo de 

atuação em rede seja celebrado antes da data de assinatura do Termo de 

Colaboração. 

6.2.3. A OSC celebrante da parceria com a SDE: 

a) será responsável pelos atos realizados pela rede, não podendo seus 

direitos e obrigações ser sub-rogados à OSC executante e não celebrante; 

e 

b) deverá possuir mais de 5 (cinco) anos de inscrição no CNPJ e, ainda, 

capacidade técnica e operacional para supervisionar e orientar 

diretamente a atuação da organização que com ela estiver atuando em 
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rede, cabendo à SDE verificar o cumprimento de tais requisitos no 

momento da celebração da parceria. 

6.2.4. Na hipótese de o termo de atuação em rede ser rescindido, a 

organização da sociedade civil celebrante deverá comunicar o fato à SDE no 

prazo de quinze dias, contado da data da rescisão. 

6.3. Ficará impedida de celebrar o instrumento de parceria a OSC que: 

a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja 

autorizada a funcionar no território nacional (art. 39, inciso I, da Lei federal n° 

13.019, de 2014); 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente 

celebrada (art. 39, inciso II, da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

c) tenha, em seu quadro de dirigentes, membro de Poder ou do Ministério 

Público, ou dirigente de órgão ou entidade da Administração Pública estadual, 

estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges, companheiros e parentes 

em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau. Não são 

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de 

políticas públicas (art. 39, inciso III e §§ 5° e 6°, da Lei federal n° 13.019, de 

2014); 

d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos 5 

(cinco) anos, exceto se foi sanada a irregularidade que motivou a rejeição e 

quitados os débitos eventualmente imputados, ou foi reconsiderada ou revista 

a decisão pela rejeição, ou, ainda, a apreciação das contas estiver pendente 

de decisão sobre recurso com efeito suspensivo (art. 39, inciso IV, da Lei 

federal n° 13.019, de 2014); 

e) tenha sido punida com suspensão de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração, com declaração de 

inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública, ou, ainda, 

com as sanções previstas nos incisos II e III do art. 73 da Lei federal n° 13.019, 

de 2014 (art. 39, inciso V, da Lei n° 13.019, de 2014); 

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal 
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ou Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão 

irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos (art. 39, inciso VI, da Lei federal n° 13.019, 

de 2014); ou 

g) tenha entre seus dirigentes pessoa cujas contas relativas a parcerias 

tenham sido julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de 

Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 

8 (oito) anos; que tenha sido julgada responsável por falta grave e inabilitada 

para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto durar 

a inabilitação; ou que tenha sido considerada responsável por ato de 

improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III 

do art. 12 da Lei federal n° 8.429, de 2 de junho de 1992 (art. 39, inciso VII, da 

Lei federal n° 13.019, de 2014); 

h) estiver registrada no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados – 

CADIN Estadual, nos termos da Lei nº 12.799, de 2008 (art. 6º, inciso I, do 

Decreto nº 61.981, de 2016). 

 

7. COMISSÃO DE SELEÇÃO 
 

7.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar e 

julgar o presente chamamento público, sendo constituída por: 

• Marcos Vinícius de Souza, RG nº 29.500.901-9, 

• Lucas Tadeu de Melo Câmara, RG nº 1.601.302-6, e 

• Melissa Giacometti de Godoy, RG nº 32.393.257-8. 

7.2. Deverá se declarar impedido membro da Comissão de Seleção que tenha, 

nos últimos 5 (cinco) anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das 

organizações sociais da sociedade civil participantes do chamamento público 

(art. 27, §§ 2° e 3°, da Lei federal n° 13.019, de 2014). 

7.3. A declaração de impedimento de membro da Comissão de Seleção não 

obsta a continuidade do processo de seleção. 
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7.4. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser 

imediatamente substituído por membro que possua qualificação equivalente à 

do substituído, sem necessidade de divulgação de novo Edital (art. 27, §§ 2º e 

3°, da Lei federal n° 13.019, de 2014). 

7.5. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse 

colegiado. 

7.6. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências 

para verificar a autenticidade das informações e documentos apresentados 

pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões, 

observados, em qualquer situação, os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da transparência. 

8. DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

8.1. O processo de seleção observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 – Prazos do Processo de Seleção 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento 

Público 18/10/2019 

2 
Envio das propostas pelas OSCs 

De 21/10/2019 a 

19/11/2019 

3 Etapa competitiva de avaliação das 

propostas pela Comissão de Seleção 
De 21/11/2019 a 

27/11/2019 

4 Divulgação do resultado preliminar 29/11/2019 

 

8.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos 

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

impedimento para a formalização do termo de colaboração (arts. 33, 34 e 39 

da Lei federal n° 13.019, de 2014), ocorre posteriormente à etapa de 

julgamento das propostas, e será exigível apenas da OSC classificada, nos 

termos do sobredito diploma legal. 

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

8.3.1. Publicado o Edital no Diário Oficial do Estado, o mesmo será divulgado 
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no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de 

São Paulo – SDE, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista 

para o encerramento do prazo para a apresentação das propostas, nos termos 

do artigo 26 da Lei federal nº 13.019, de 2014. 

 

8.4. Etapa 2: Envio das propostas pelas organizações da sociedade civil: 

 
8.4.1. Cada OSC poderá apresentar apenas uma proposta. Caso venha a 

apresentar mais de uma proposta dentro do prazo, será considerada apenas a 

última proposta enviada. 

8.4.2. As propostas deverão ser apresentadas pelas OSCs até o dia 19 de 

novembro de 2019 às 17 horas, no Núcleo de Protocolo e Expedição, situado 

na Sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com endereço neste 

Município de São Paulo, na Av. Politécnica, nº 82, Rio Pequeno, em 

conformidade com as orientações constantes do Anexo V – DIRETRIZES 

PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO, em 

envelope fechado e opaco, contendo os seguintes dizeres: 

“Edital de Chamamento Público SDE nº 02/2019 – 

Proposta de Plano de Trabalho objetivando a 

operacionalização do projeto de Inovação em Governo 

e Negócios de Impacto”. 

Razão Social da Proponente:  

CNPJ da Proponente: 

8.4.3. Será permitida, apenas, uma proposta por envelope, devendo ser 

observada a condição do item 1.2 deste edital. 

8.4.4. A proposta deverá ser encaminhada em uma única via, impressa em 

papel A4, com todas as folhas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao 

final, ser assinada pelo representante legal da OSC proponente. Também deve 

ser entregue uma cópia em versão digital (pen drive) da proposta. 

8.4.5. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra 
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será recebida, assim como não serão aceitos adendos ou esclarecimentos que 

não forem explícita e formalmente solicitados pela administração pública 

estadual. 

8.4.6. As propostas deverão conter, no mínimo, os seguintes elementos, 

observadas as demais orientações constantes do Anexo VI - DIRETRIZES 

PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO: 

a) identificação da Proponente, sua denominação social, endereço completo da 

sede, CNPJ, data da constituição da entidade, telefone fixo, e-mail e finalidade 

estatutária, bem como o nome, RG, CPF, endereço residencial completo, 

telefone fixo e e-mail do seu representante legal; 

b) Plano de Trabalho conforme descrito no Anexo VI – DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO; 

c) indicação do valor total anual (para doze meses) do plano de trabalho e seu 

detalhamento mensal em planilhas, bem como o valor total para os trinta e seis 

meses de vigência; 

d) cronograma de desembolso financeiro conforme descrito no Anexo VI – 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE 

TRABALHO; 

e) descrição das experiências prévias na realização de atividades ou projetos 

relacionados ao objeto da parceria que se pretende formalizar ou de natureza 

semelhante, informando sua duração, local, abrangência, beneficiários, além 

de outros dados que se mostrarem pertinentes; 

f) documentos comprobatórios dos itens II e III da tabela dos critérios de 

avaliação disponível no item 8.5.1. Os documentos poderão comprovar 

atividades realizadas no Brasil e/ou no exterior. 

8.4.6.1. A contrapartida da organização da sociedade civil em bens ou serviços 

ou em bens e serviços, com a indicação do valor correspondente em reais, 

poderá ou não ser oferecida pela OSC, mas figurará dentre os critérios de 
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julgamento e pontuação, consoante Tabela 2, item I.V., do item 8.5.1 deste 

Edital. 

8.5. Etapa 3: Etapa competitiva de avaliação das propostas pela Comissão de 

Seleção. 

8.5.1. O critério de julgamento dos Planos de Trabalho está subdividido em três 

itens, descritos na Tabela 2 – Critérios de Avaliação, abaixo detalhada: 

I. Estratégia proposta para consecução das metas e atividades previstas no 

edital – com pontuação máxima de 35 (trinta e cinco) pontos; 

II. Capacidade técnica e operacional da instituição proponente comprovada 

por meio de histórico e portfólio de realizações – com pontuação máxima 

de 35 (trinta e cinco) pontos; 

III. Capacidade de atuação em rede por meio da atração de parceiros na 

execução do projeto (entendida aqui como a habilidade em atuar de forma 

conectada, interligada e não hierarquizada com órgãos e entidades dos 

setores público e privado) – com pontuação máxima de 15 (quinze) pontos; 

IV. Grau de adequação da proposta aos objetivos específicos do Edital e ao 

valor de referência – com pontuação máxima de 15 (quinze) pontos. 

Tabela 2 – Critérios de Avaliação 

Critérios de 

julgamento 

Pontuação 

Máxima 

Faixa de 

Pontuação 
Critério de Pontuação 

I. Estratégia proposta 

para consecução das 

metas e atividades 

previstas no edital 

35 

0 
I.I. Estratégia proposta para a 

Iniciativa de Implementação de 

Soluções Inovadoras para a 

Administração Pública, incluindo 

capacitação de gestores públicos 

para estruturação do desafio a ser 

solucionado por startups, apoio na 

contratação das soluções 

inovadoras pela administração 

pública e apoio para 

desenvolvimento dos modelos de 

5 

10 
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negócio das startups participantes. 

0 I.II. Estratégia proposta para a 

Iniciativa de Aceleração de 

Negócios de Impacto, incluindo 

fases de formação de 

empreendedores, mentoria e 

conexão com investidores 

5 

10 

0 

I.III. Estratégia proposta para 

mobilização dos atores 

participantes do projeto, incluindo 

realização de eventos de 

mobilização, conexões entre os 

negócios apoiados e fontes de 

financiamento como investidores, 

empresas, institutos e fundações 

privadas. 

5 

0 
I.IV. Estratégia proposta para 

captação de recursos 

complementares aos repasses da 

Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico. 

5 

0 I.V. Oferecimento de contrapartida 

da OSC em bens ou serviços.  5 

II. Capacidade técnica e 

operacional da instituição 

proponente comprovada 

por meio de histórico e 

portfólio de realizações 

35 

0-10 

II.I. N° de espaços de coworking 

geridos nos últimos cinco anos 

[tendo cada ambiente sido gerido 

por no mínimo 06 (seis) meses 

cada]: 2 pontos para cada ambiente 

gerido1 

0-10 

II.II. Nº de negócios (startups e/ou 

negócios de impacto social) 

apoiados por meio de programas de 

aceleração, residência ou 

incubação nos últimos cinco anos: 

1 ponto para cada 20 negócios 

 
1 A aferição deste item ocorrerá por meio de apresentação de comprovação de gestão de 
estabelecimento com essas características (contrato/estatuto/estatuto 
social/alvará/atestado/declaração). 
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atendidos2 

0-10 

II.III. Nº de programas de 

aceleração e/ou incubação 

realizados nos últimos cinco anos: 

1 ponto para cada programa 

realizado3 

0-5 

II.IV. Nº de projetos internacionais 

de impacto social desenvolvidos 

nos últimos cinco anos: 1 ponto 

para cada projeto4 

III. Capacidade de 

atuação em rede por 

meio da atração de 

parceiros na execução do 

projeto (entendida aqui 

como a habilidade em 

atuar de forma 

conectada, interligada e 

não hierarquizada com 

órgãos e entidades dos 

setores público e privado) 

15 

0-5 

III.I. Parceria constituída com 

instituição com experiência 

comprovada na área de 

desenvolvimento e apoio a 

inovação em governo: 1 ponto para 

cada parceria; 

0-5 

III.II. Parceria constituída com 

instituição com experiência 

comprovada na área de aceleração 

de negócios de impacto social: 1 

ponto para cada parceria; 

0-5 

III.III. Parceria constituída com 

instituição de financiamento OU 

grupo de investidores OU fundo de 

venture capital OU de capital 

semente: 1 ponto para cada 

parceria. 

IV. Grau de adequação 

da proposta aos objetivos 

específicos do Edital e ao 

valor de referência. 

15 

0-10 IV.I. Grau de adequação da 

proposta ao valor de referência. 

0-5 
IV.II. Grau de adequação da 

proposta aos objetivos específicos 

do Edital 

PONTUAÇÃO TOTAL MÁXIMA 100  

 
 

 
2 A aferição deste item ocorrerá por meio de apresentação de lista de negócios apoiados / 
manifestação escrita ou termo de anuência de cada uma. 
3 A aferição deste item ocorrerá por meio de apresentação de lista de negócios apoiados / 
manifestação escrita ou termo de anuência de cada uma. 
4 A aferição deste item ocorrerá por meio de apresentação de relatórios e documentação de 
comprovação da realização de tais eventos.  
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8.6. A OSC interessada deverá elaborar a proposta de Plano de Trabalho, que 

deverá conter: 

a) Uma Apresentação da Proposta, por meio de texto dissertativo, tipologia 

Arial, tamanho 12, sem condensação e entrelinhas simples sobre o objeto 

deste Edital, abordando aspectos relativos ao conhecimento teórico e 

técnico do tema, considerando o exposto no Anexo VI – DIRETRIZES PARA 

ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO deste Edital e 

definir com clareza e objetividade a: (I.II.) Estratégia proposta para a 

Iniciativa de Implementação de Soluções Inovadoras na Administração 

Pública; (I.II.) Estratégia proposta para a Iniciativa de Aceleração de 

Negócios de Impacto; (I.III.) Estratégia proposta para mobilização dos 

atores participantes do projeto, incluindo realização de eventos de 

mobilização, conexões entre os negócios apoiados e fontes de 

financiamento como investidores, empresas, institutos e fundações 

privadas. 

b) Plano de Trabalho preenchido conforme modelo disponível no Anexo VI 

– DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE 

TRABALHO, indicando as ações a serem executadas, com seus prazos e 

custos, de modo a cumprir com as atividades e metas estabelecidas na 

Tabela 1 – Escopo do Plano de Trabalho; 

c) Cronograma de desembolso preenchido conforme modelo disponível no 

Anexo VI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE 

PLANO DE TRABALHO. 

d) Facultativo (não exigida): Apresentação de estratégia de captação de 

receitas preenchida conforme modelo disponível no Anexo VI – 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE 

TRABALHO.  

e) Facultativo (não exigida): Apresentação de contrapartida não-

financeira (em bens ou serviços) preenchida conforme modelo disponível 

no Anexo VI – DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE 
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PLANO DE TRABALHO.  

8.7. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 – Prazos 

do Processo de Seleção para conclusão do julgamento das propostas e 

divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo 

ser prorrogado, de forma devidamente justificada, por até 15 (quinze) dias 

corridos. 

8.8. As propostas apresentadas serão julgadas pela Comissão de Seleção 

quanto ao grau de adequação do Plano de Trabalho, que irá pontuar as 

propostas enviadas com base nos critérios detalhados na Tabela 2 nos 

seguintes termos: 

• Não atendimento: Até 60 pontos. 

• Grau INSATISFATÓRIO: Entre 60 e 80 pontos. 

• Grau SATISFATÓRIO: Entre 80 e 100 pontos. 

8.8.1. Serão eliminadas aquelas propostas: 

a) cuja pontuação total for inferior a 80 (sessenta) pontos; 

b) que recebam nota “zero” em algum dos critérios de avaliação, ressalvados 

os critérios de que tratam os subitens I.IV, I.V e IV.I da Tabela 2;  

c) que não contenham, no mínimo, as seguintes informações: a descrição da 

realidade objeto da parceria e o nexo com a atividade ou o projeto proposto; 

as ações a serem executadas, as metas a serem atingidas e os indicadores 

que aferirão o cumprimento das metas; os prazos para a execução das 

ações e para o cumprimento das metas; e o valor global proposto; 

d) cuja comprovação documental não seja apresentada, ou seja apresentada 

indevidamente; ou 

e) que estejam em desacordo com o edital. 

 

8.8.2. As propostas cujo Plano de Trabalho tenham sido julgadas de grau 

insatisfatório serão automaticamente desclassificadas. 

8.8.3. As propostas serão classificadas em ordem decrescente, de acordo 

com a pontuação total obtida com base na Tabela 2, assim consideradas as 
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notas lançadas pela Comissão de Seleção em relação a cada um dos critérios 

de julgamento. 

8.8.4. No caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate será 

feito com base na maior pontuação obtida no critério de julgamento (I). 

Persistindo a situação de igualdade, o desempate será feito com base na maior 

pontuação obtida, sucessivamente, no somatório dos critérios de julgamento 

(II), (III) e (IV). Caso essas regras não solucionem o empate, será considerada 

vencedora a entidade com mais tempo de constituição e, em último caso, a 

questão será decidida por sorteio, em ato público, para o qual todas OSCs cujas 

propostas empataram serão convocadas, por meio eletrônico, com um dia útil 

de antecedência, devendo se realizar independentemente do comparecimento 

dos convocados, vedado qualquer outro procedimento. 

8.9. Etapa 4: Divulgação do Resultado Preliminar. A administração pública 

divulgará o resultado preliminar do processo de seleção no Diário Oficial do 

Estado de São Paulo e na página do sítio eletrônico da SDE: 

www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br. 

9. DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 

TERMO DE COLABORAÇÃO 

9.1. O processo de celebração observará os seguintes estágios até a 

assinatura do instrumento de parceria: 

Tabela 3 
 

ESTÁGIO DESCRIÇÃO 

1 

Notificação da OSC mais bem classificada, para 

comprovação dos requisitos exigidos para a celebração 

do Termo de Colaboração. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos de celebração. 

3 

Divulgação do resultado do Chamamento Público após a 

verificação dos requisitos para celebração da 

parceria/Prazo para interposição de recursos. 

4 Assinaturas do Termo de Colaboração 

 
 

9.2. Estágio 1: Notificação da OSC selecionada para comprovação do 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br./
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atendimento dos requisitos para celebração do Termo de Colaboração (art. 28, 

caput, 33 e 34 da Lei federal nº 13.019, de 2014, e §§ 3º e 4º do art. 4º do 

Decreto nº 61.981, de 2016). 

9.2.1. A OSC selecionada, no prazo de 7 (sete) dias corridos do 

recebimento da notificação, deverá comprovar o cumprimento dos 

requisitos previstos no item 5.1 deste Edital, no inciso I do art. 2°, nos 

incisos I a V do art. 33 e nos incisos II a VII do art. 34 da Lei federal n° 

13.019, de 2014, e a não ocorrência das hipóteses de que trata o art. 39 

do referido diploma legal, que serão verificados por meio da apresentação 

dos seguintes documentos: 

I - cópia do estatuto registrado e suas alterações, em conformidade com as 

exigências previstas nos incisos I e III do art. 33 da Lei federal n° 13.019, de 

2014 não aplicáveis, apenas, às cooperativas, conforme o § 3º do referido 

dispositivo, às quais se aplicam exigências previstas na legislação 

específica; 

II - comprovante de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - 

CNPJ, emitido no sítio eletrônico oficial da Secretaria da Receita Federal do 

Brasil, para demonstrar que a organização da sociedade civil existe há, no 

mínimo, dois anos com cadastro ativo; 

III - comprovante(s) de experiência prévia na realização do objeto da 

parceria ou de objeto de natureza semelhante, por meio de atestado(s) ou 

instrumento(s) de parceria(s) firmado(s) com órgão(s) ou entidade(s) da 

administração pública, organismos internacionais, empresas ou outras 

organizações da sociedade civil; 

IV - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – CRCE para as 

entidades de que trata o Decreto nº 57.501, de 8 de novembro de 2011 (art. 

4º, § 5º, item 1, do Decreto nº 61.981, de 2016); 

V - Comprovante de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 

VI - Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 
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VII - Certidão de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS-CRF); 

VIII - Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos 

Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 

IX - relação nominal atualizada dos dirigentes da organização da sociedade 

civil, conforme o estatuto, com endereço, telefone, endereço de correio 

eletrônico, número e órgão expedidor da carteira de identidade e número de 

registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles; 

X - cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil 

funciona no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato 

de locação; 

XI - declaração do representante legal da organização da sociedade civil 

com informação de que a OSC atende aos requisitos para celebração do 

termo de colaboração e que a entidade e seus dirigentes não incorrem em 

quaisquer das vedações previstas no art. 39 da Lei n° 13.019, de 2014, 

conforme modelo constante do Anexo II; 

XII  - ata de eleição do quadro dirigente atual; e 

XIII - Atestado de Visita Técnica ao local disponibilizado pela Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico para o desenvolvimento das atividades do 

projeto, datado e assinado por servidor da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico e por representante da OSC devidamente identificado mediante 

nome e número da Cédula de Identidade legíveis, nos termos do Anexo IV, 

ou a Declaração de Renúncia ao Direito  de Visita Técnica, no termos do 

Anexo V. 

9.2.2. Os documentos comprobatórios do cumprimento dos requisitos 

para a celebração do termo de colaboração serão apresentados pela OSC 

selecionada no Núcleo de Protocolo e Expedição, situado na Sede da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com endereço neste 
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Município de São Paulo, na Av. Escola Politécnica, nº 82, Rio Pequeno. 

9.3. Estágio 2: Esta etapa consiste no exame formal da documentação 

apresentada pela OSCs mais bem classificada, a ser realizado pela Comissão 

de Seleção, verificando o preenchimento e apurando a ocorrência de eventual 

impedimento, quanto aos requisitos para a celebração das parcerias, previsto 

neste edital ou na legislação em vigor. 

9.3.1. No momento da verificação do cumprimento dos requisitos para a 

celebração da parceria, a Comissão de Seleção deverá consultar o 

Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades 

Estaduais - Cadin Estadual, instituído pela Lei nº 12.799, de 11 de janeiro 

de 2008, e regulamentado pelo Decreto nº 53.455, de 19 de setembro de 

2008. 

9.3.2. Caso se verifique irregularidade formal nos documentos 

apresentados ou se constate evento que impeça a celebração ou, ainda, 

quando certidões em nome da proponente estiverem com prazo de 

vigência expirado e novas não estiverem disponíveis eletronicamente, a 

organização da sociedade civil será comunicada do fato e instada a 

regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena 

de desclassificação. 

9.3.3. Na hipótese de, após o prazo para regularização de 

documentação, a OSC selecionada não atender às exigências previstas 

no edital, a mesma será desclassificada e a imediatamente melhor 

classificada poderá ser convidada a celebrar a parceria. Caso a OSC 

convidada aceite celebrar a parceria, esta apresentará os documentos 

relacionados no subitem 9.2.1 deste Edital, no prazo de até 15 (quinze) 

dias corridos, sendo examinados pela Comissão de Seleção, a fim de se 

verificar o atendimento dos requisitos necessários à formalização do 

termo de colaboração (art. 28, §§ 1° e 2°, da Lei nº 13.019, de 2014). Esse 

procedimento poderá ser repetido sucessivamente, obedecida a ordem 

de classificação. 
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9.3.4. No período de tempo entre a apresentação da documentação 

prevista no item 9.2.1 deste Edital e a assinatura do instrumento de 

parceria, cada OSC fica obrigada a informar qualquer evento 

superveniente que possa prejudicar a regular celebração do termo de 

colaboração, sobretudo quanto ao cumprimento dos requisitos e 

exigências previstos para a sua formalização. 

9.3.5. A organização da sociedade civil deverá comunicar alterações em 

seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando houver. 

9.4. Estágio 3: Nesta Etapa será divulgado, no Diário Oficial do Estado de São 

Paulo e no sítio eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

(www.desenvolvimento.sp.gov.br), o resultado do Chamamento Público, 

apontando-se a OSC selecionada para celebrar o Termo de Colaboração. 

9.4.1. Divulgado o resultado do Chamamento Público, as OSCs 

participantes do certame poderão interpor recurso, no prazo de 3 (três) 

dias úteis contados da data da divulgação (art. 4º, § 8º, do Decreto nº 

61.981, de 2016). 

9.4.2. O recurso observará os seguintes requisitos: 

I - direcionamento à Comissão de Seleção e protocolada no local e 

endereço indicados no item 8.4.2 deste Edital; 

II - nome, qualificação e endereço da recorrente; 

III - exposição clara e completa das razões do inconformismo, bem como 

sua fundamentação jurídica e eventualmente legal. 

9.4.3. As recorrentes poderão obter cópia dos elementos de instrução que 

se mostrarem pertinentes à defesa de seus interesses, arcando com os 

respectivos custos. 

9.4.4. Interposto recurso, será dada ciência de sua interposição às 

demais OSCs participantes do Chamamento Público, por meio do correio 

eletrônico da Secretaria de Desenvolvimento  Econômico, concedendo-

se o prazo de 3 (três) dias úteis para oferecimento de contrarrazões às 
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OSCs interessadas, a contar da data do envio da mensagem eletrônica 

que dá ciência. As contrarrazões deverão ser protocoladas no Núcleo de 

Protocolo e Expedição, situado na Sede da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico, com endereço neste Município de São 

Paulo, na Av. Escola Politécnica, nº 82, Rio Pequeno, e não em resposta 

à mensagem eletrônica enviada para ciência. 

9.4.5. Na contagem dos prazos exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil 

no âmbito do órgão responsável pela condução do processo de seleção. 

9.4.6. Caso a Comissão de Seleção mantenha a sua decisão, os autos 

serão remetidos à Secretária de Desenvolvimento Econômico para 

apreciação da matéria, que decidirá no prazo de até 20 (vinte) dias (art. 

32, inciso VII, da Lei nº 10.177, de 1998). 

9.4.7. Da decisão a que se refere o item 9.4.6, acima, não caberá novo 

recurso. 

9.5. Estágio 4: Parecer do órgão técnico, homologação do resultado do 

Chamamento Público e assinatura do instrumento de parceria. 

9.5.1. A celebração do Termo de Colaboração dependerá da adoção das 

providências previstas na legislação de regência, dentre elas a emissão 

do parecer técnico a que se refere o artigo 35, inciso V, da Lei federal nº 

13.019, de 2014, e a aprovação do respectivo Plano de Trabalho por parte 

da Secretária de Desenvolvimento Econômico. 

9.5.2. A OSC selecionada será, então, notificada por meio eletrônico, a 

comparecer, por intermédio de seu representante legal, no prazo de 03 

(três) dias úteis à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com 

endereço neste Município de São Paulo, na Av. Escola Politécnica, nº 82, 

Rio Pequeno, para assinatura do Termo de Colaboração. 

9.5.3. Constitui condição para a celebração da parceria a inexistência de 
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restrição no “Cadastro Informativo dos Créditos Não Quitados de Órgãos 

e Entidades Estaduais – CADIN ESTADUAL”, o qual será consultado por 

ocasião da formalização do ajuste. O cumprimento da condição a que se 

refere o subitem 9.3.1, no que tange aos registros no CADIN ESTADUAL, 

poderá se dar pela comprovação, por cada OSC, de que os registros 

estão suspensos, nos termos do artigo 8º da Lei nº 12.799/2008. 

9.5.4. Celebrado o Termo de Colaboração, a Secretária de 

Desenvolvimento Econômico designará a Comissão de Monitoramento e 

Avaliação e o respectivo gestor (art. 2º, incisos VI e XI da Lei federal nº 

13.019, de 2014). 

10. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 
 

10.1. A parceria a ser celebrada terá vigência de 36 (trinta e seis) meses, 

podendo ser prorrogada por até 60 (sessenta) meses, mediante termo de 

aditamento. 

10.2. Assinado o Termo de Colaboração, será providenciada a publicação do 

extrato no Diário Oficial do Estado, observando-se, de outra parte, o disposto 

no artigo 10 e no parágrafo único do artigo 11 da Lei federal nº 13.019, de 2014. 

11. PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E VALOR DE REFERÊNCIA PARA 
A REALIZAÇÃO DO OBJETO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

11.1. O valor global de referência para a execução do termo de colaboração 

objeto do presente Chamamento Público é de R$ 3.600.000,00 (três milhões e 

seiscentos mil reais) anuais (para cada doze meses de vigência).  

11.1.1. O exato valor a ser transferido pela SDE será definido no termo 

de colaboração, observada a proposta apresentada pela OSC 

selecionada. 

11.2. Os créditos necessários ao custeio de despesas relativas ao presente 

Edital poderão provir de duas fontes:  

I – Repasses financeiros da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

oriundos da funcional programática 19.572.1015.5204, UGE 100112, para 
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o exercício orçamentário de 2019, e previstos no Projeto de Lei do Plano 

Plurianual 2020-2023 no Produto no Produto Viabilização de Soluções 

Inovadoras para Governo e Apoio a Negócios de Impacto, que compõe o 

Programa 1015 - Ciência, Tecnologia, Inovação, Produtividade e 

Competitividade. 

II- Receitas operacionais oriundas da execução contratual (e o rendimento 

de suas aplicações) provenientes de receitas diversas oriundas de 

patrocínios, fomentos  e incentivos, tais como doações, legados, apoios e 

contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras com 

ou sem uso de leis de incentivo, de acordo com metas de captação 

propostas de acordo com a Cláusula VI do Anexo VII - Minuta do Termo de 

Colaboração. 

11.3. Os recursos financeiros de responsabilidade da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico serão repassados à PROPONENTE 

classificada em 3 (três) parcelas, sendo a primeira transferida no prazo de até 

10 (dez) dias contados da celebração da parceria e as demais na 

conformidade do estabelecido no cronograma de desembolso, que integra o 

Plano de Trabalho, após a apresentação do relatório de execução das 

atividades e a aprovação da prestação de contas parcial relativa à parcela 

anterior. 

11.4. Nas contratações e na realização de despesas e pagamentos em geral 

efetuados com recursos da parceria, a OSC deverá observar o seu 

instrumento de parceria e a legislação de regência, em especial o disposto 

nos incisos XIX e XX do art. 42 e nos artigos. 45 e 46 da Lei n° 13.019, de 

2014, bem como o disposto no artigo 10 do Decreto nº 61.981, de 2016. 

11.5. Eventual saldo financeiro remanescente dos recursos públicos 

transferidos, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública por ocasião 

da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, nos termos do art. 

52 da Lei federal n° 13.019, de 2014. 
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12. DISPOSIÇÕES FINAIS 

12.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na 

interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser encaminhados com 

antecedência mínima de 10 (dias) dias da data-limite para envio da proposta, 

exclusivamente pelo endereço eletrônico joao.arthur@sde.sp.gov.br, 

indicando no assunto “Edital Chamamento Público do Projeto de Inovação em 

Governo e Negócios de Impacto 2019”. 

12.2. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos 

neste Edital. Os esclarecimentos serão prestados pela Comissão de Seleção 

no endereço eletrônico indicado no item 12.1, bem como entranhados nos 

autos do processo de Chamamento Público, onde estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 

12.3. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de 

esclarecimento, ensejará divulgação pela mesma forma que se deu o texto 

original, estendendo-se o prazo inicialmente estabelecido somente quando a 

alteração afetar a formulação das propostas ou o princípio da isonomia. 

12.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital 

serão decididos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico observadas 

as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública. 

12.5. A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das 

informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer etapa 

do processo de seleção. A falsidade de qualquer documento apresentado ou 

a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da 

proposta apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a 

comunicação do fato às autoridades competentes, inclusive para apuração do 

cometimento de eventual crime. A par disso, caso a descoberta da falsidade 

ou inverdade ocorra após a celebração da parceria, o fato poderá dar ensejo 

à rescisão do instrumento de parceria, rejeição das contas e/ou aplicação das 

sanções de que trata o art. 73 da Lei Federal n° 13.019, de 2014. 

mailto:joao.arthur@sde.sp.gov.br,
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12.6. A Administração Pública Estadual não cobrará das OSCs concorrentes 

taxa para participar deste Chamamento Público. 

12.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer 

outras despesas correlatas à participação no Chamamento Público serão de 

inteira responsabilidade das OSCs concorrentes, não cabendo nenhuma 

remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública 

Estadual. 

12.8. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

Anexo I - Declaração de ciência e concordância; 

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

Termo de Colaboração e de que não incorre nas vedações previstas na 

legislação em vigor para a formalização da parceria; 

Anexo III - Declaração sobre a detenção de condições materiais, inclusive 

recursos humanos para a celebração da parceria; 

Anexo IV – Atestado de Visita Técnica; 

Anexo V – Declaração de Renúncia à Visita Técnica 

Anexo VI - Diretrizes para elaboração da proposta de Plano de Trabalho;  

Anexo VII - Minuta do Termo de Colaboração. 

São Paulo, 18 de outubro de 2019. 
 
 
 

Patrícia Ellen da Silva 
Secretária de Desenvolvimento Econômico 
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ANEXO I 
DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

 
 
 
 

Declaro que a [identificação organização 

da sociedade civil – OSC] está ciente e concorda com as disposições 

previstas no Edital de Chamamento Público SDE n° 02/2019 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 - de de 2019. 

 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA 

CELEBRAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO E DE QUE 

NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES PREVISTAS NA 

LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO 

INSTRUMENTO DE PARCERIA 

 
 

Declaro que a [identificação organização 

da sociedade civil – OSC] atende a todos os requisitos previstos na Lei 

Federal nº 13.019, de 2014, e no Decreto nº 61.981, de 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 - de de 2019. 

 
 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO SOBRE CONDIÇÕES MATERIAIS 

 
 

 
Declaro, em conformidade com o art. 33, 

inciso V, alínea “c, da Lei federal nº 13.019, de 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 - de de 

2019. (Nome e Cargo do 

Representante Legal da OSC) 

 
ou 

 
 
 
 

Declaro, em conformidade com o art. 33, 

inciso V, alínea “c, e respectivo § 5º, da Lei federal nº 13.019, de 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 - de de 2019. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
  



 
 
 
 

 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

ANEXO IV 
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 

ATESTO que o representante legal da 

____________________________________, interessada em participar do 

Chamamento Público nº __/____, Processo nº __/____, realizou nesta data visita 

técnica nas instalações desta Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

destinadas à execução das atividades objeto do aludido Chamamento, 

recebendo, assim, todas as informações e subsídios necessários para a 

elaboração da sua proposta. 

  

A OSC está ciente desde já que, em 

conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma 

hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 

alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação 

de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços. 

  

 

São Paulo, ____ de ________________ de 2019. 

 

_________________________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do preposto da OSC) 

 

 

__________________________________________ 

(nome completo, assinatura e cargo do servidor responsável por acompanhar a 

vistoria) 
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ANEXO V 
DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA À VISITA TÉCNICA 

 
 
 
 
 

Eu, ___________, portador do RG nº 

___________ e do CPF nº ______________, na condição de representante legal 

de ______________ (nome da OSC), interessada em participar do Chamamento 

Público nº __/____, Processo nº __/____, DECLARO que a OSC não realizou a 

visita técnica prevista no Edital e que, mesmo ciente da possibilidade de fazê-la 

e dos riscos e consequências envolvidos, optou por renunciar a este direito e 

formular a proposta sem realizar a visita técnica que lhe havia sido facultada.   

 

A OSC está ciente desde já que, em 

conformidade com o estabelecido no Edital, não poderá pleitear em nenhuma 

hipótese modificações nos preços, prazos ou condições ajustadas, tampouco 

alegar quaisquer prejuízos ou reivindicar quaisquer benefícios sob a invocação 

de insuficiência de dados ou informações sobre os locais em que serão 

executados os serviços. 

 

 

São Paulo, ____ de ________________ de 2019. 

 

_________________________________________ 

(nome completo, assinatura e qualificação do preposto da OSC) 

 

 

  



 
 
 
 

 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

ANEXO VI 
 

DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE 
TRABALHO 

(A SER APRESENTADO PELAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 
CIVIL) 

 
A) Informações Gerais para a elaboração da proposta de Plano de 

Trabalho do Projeto de Inovação em Governo e Negócios de Impacto. 

 

⮚ Nome da Proposta: Operacionalização do Projeto de Inovação em 

Governo e Negócios de Impacto. 

 
⮚ Público-alvo a ser atendido: Servidores públicos, startups, 

empreendimentos de impacto social e/ou ambiental. 

 

⮚ Duração: 36 meses, a contar da data da assinatura do Termo de 

Colaboração, podendo ser prorrogado até o limite de 60 meses, 

mediante termo de aditamento. 

 

⮚ Valor total de referência para execução do projeto:  

• Total (36 meses) R$ 10.800.000,00 (sete milhões e oitocentos mil 

reais). 

• Por ano (12 meses): R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais). 

 

⮚ Metas de captação de recursos para o projeto: Não é exigida, porém 

é facultativa a OSC apresentar estratégia e metas de captação de 

recursos para custear parte do projeto, que integrarão os critérios de 

julgamento e será objeto de pontuação, mas não será motivo de 

eliminação da proposta. 

 

⮚ Contrapartida da OSC: Não é exigida, porém é facultativa a OSC 

apresentar contrapartida em bens e/ou serviços que integrará os 

critérios de julgamento e será objeto de pontuação, mas não será motivo 

de eliminação da proposta. 

 

⮚ Referências para a operacionalização das atividades do 

Plano de Trabalho 

O Projeto de Inovação em Governo e Negócios de Impacto é uma política 

pública desenvolvida pelo Estado de São Paulo com o objetivo de desenvolver 
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e implantar soluções inovadoras para a administração pública que resultem em 

novas e melhores formas de prestar serviços públicos à população, além de 

maior eficiência nos gastos públicos e maior efetividade e eficácia na 

administração pública. Para atingir esse fim, busca promover a contratação de 

soluções inovadoras para desafios de relevância pública e social, por parte de 

privados interessados, preferencialmente startups. Essas soluções são 

processos, serviços e/ou protótipos, isoladamente ou em conjunto, que busquem 

resolver desafios de relevância pública, em qualquer estágio de 

desenvolvimento, envolvendo ou não risco tecnológico. De maneira 

concomitante, o projeto visa a apoiar o desenvolvimento dos segmentos de 

mercado voltados à inovação em governo (govtech) e negócios de impacto social 

e em inovação social (civitech).  

Para tanto, o projeto atuará da seguinte maneira: (i) prospectando 

desafios de relevância pública em diferentes áreas e órgãos da Administração 

Pública; (ii) apoiando e capacitando gestores e servidores públicos para a 

inovação, aplicando de metodologias de design thinking e design colaborativo 

para refinar e lapidar os desafios propostos; (iii) prospectando essas soluções 

nos ecossistemas de empreendedorismo inovador e empreendedorismo social; 

(iv) apoiando startups, empreendedores e negócios de impacto, consorciados ou 

não com instituições científicas e tecnológicas para construção de modelo de 

negócios próprio a este segmento; (v) buscando conexões com o ecossistema 

de financiamento nacional e internacional, além de parcerias internacionais para 

realização de negócios, investimentos e aprendizagem. 

Esse projeto, desenhado pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 

parte da experiência do Pitch Gov.SP, implementado em duas edições pela 

Secretaria de Governo de São Paulo e que possuía objetivos semelhantes, mas 

acrescenta aspectos que não estavam presentes até então de modo a solucionar 

alguns gargalos que foram identificados por meio de avaliação do programa. 

Dessa forma, pretende-se atuar em todas as fases necessárias à implementação 

de soluções inovadoras na administração pública.  

O diagnóstico do Pitch Gov.SP, feito pela equipe da Coordenadoria de 

Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, 
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foi realizado através da realização de uma bateria de entrevistas semi-

estruturadas com gestores públicos e startups que haviam participado do 

programa. Este diagnóstico foi validado e aprofundado por meio da realização 

de uma oficina de design colaborativo que envolveu instituições e empresas que 

atuam no ramo de govtech e civitech, como startups, empresas, hubs 

especializados em negócios de impacto e gestores públicos. Nessa oficina, 

também foram identificados desafios adicionais na contratação de startups e 

negócios inovadores na administração pública e propostos caminhos para 

endereçá-los. A partir desse diagnóstico e das demandas levantadas por meio 

da oficina, foi elaborado o seguinte desenho do projeto.  

 

I. Gestão de comunidade no ambiente de inovação da SDE 

O objetivo é constituir um ambiente de inovação funcional localizado na 

sede da SDE que se torne o maior hub de inovação em governo do país. Para 

isso, além de sediar as iniciativas descritas nas fases II, III e IV, é fundamental 

sediar eventos de mobilização do ecossistema, como workshops, palestras, 

oficinas ligados à temática do evento, além de formações e capacitações de 

servidores públicos na temática de inovação e de governo digital. Ademais, é 

fundamental fazer uma gestão do espaço de coworking que gere um ambiente 

atrativo para as startups e negócios de impacto que irão participar das fases de 

residência das iniciativas descritas nas fases II, III e IV. 

 

II. Execução da Iniciativa de Soluções Inovadoras para a Administração 

Pública  

A primeira fase é a captação de equipes de gestores públicos que 

desejem contratar soluções inovadoras para resolver desafios de relevância 

pública. A OSC, portanto, deve atuar em conjunto com a Secretaria de Governo 

e a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo para 

prospectar e identificar essas equipes e seus desafios. Uma vez selecionadas, 

as equipes de gestores públicos participantes deverão receber apoio, sob a 

forma de metodologias de design thinking e design colaborativo, além de 

receberem ações de formação e capacitação em temas de inovação e tecnologia 
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em governo para definir e descrever de maneira mais precisa o escopo dos 

desafios que se pretende resolver.  

Com o desafio bem definido, deve-se identificar a forma mais adequada 

para promover a contratação, e, se necessário, o próprio desenvolvimento de 

uma solução inovadora, de maior ou menor intensidade tecnológica. Os 

mentores do projeto deverão orientar e apoiar as equipes de gestores públicos 

participantes, a partir de diretrizes estabelecidas pela SDE, acerca da 

preparação para essa contratação, até a formatação do Termo de Referência ou 

documento equivalente, sempre observando as normativas estabelecidas pela 

Procuradoria Geral do Estado de São Paulo. Desse modo, a equipe de gestores 

públicos poderá efetuar a seleção e contratação da solução.  

As empresas e startups selecionadas para desenvolver e/ou fornecer 

essas soluções passarão a ter o apoio do projeto, descrito em maiores detalhes 

na fase III. Entende-se que é necessário apoiar simultaneamente as equipes de 

governo e as startups selecionadas ao longo desse processo de implementação 

da solução inovadora, na medida em que a relação com o governo também 

impõe desafios aos empreendedores. Nesse sentido, esse apoio serve para 

manter uma boa relação entre governo e startups, diminuindo distâncias culturais 

e facilitando o processo de implementação das soluções.  

 

III. Implementação de estrutura de apoio e residência para startups 

participantes do projeto 

O objetivo do projeto como um todo é não só resolver as demandas 

pontuais das equipes de governo participantes, mas criar capacidades, tanto do 

lado do setor público quanto do setor privado, para disseminar a prática de 

contratação de soluções inovadoras, aumentando o grau de inovação no  setor 

público e melhorando a eficiência, efetividade e eficácia dos serviços públicos 

oferecidos à população. Desse modo, se a fase II ajuda a construir as 

capacidades do lado do setor público, a fase III ajuda a construir essas 

capacidades no setor privado. O objetivo é ajudar a florescer um mercado do 

segmento de govtech e civictech. 

Para isso, as startups envolvidas no projeto terão acesso a capacitações 



 
 
 
 

 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

e mentorias específicas, que os apoiem ao longo do processo de implementar 

essas soluções no governo. Os desafios inerentes a essa implementação 

envolvem questões jurídicas próprias da administração pública, o engajamento 

das equipes de governo e dos usuários de políticas públicas para a aplicação 

das soluções e as diferenças culturais entre o setor público e os 

empreendedores. A lógica do projeto é fornecer uma estrutura de apoio que as 

auxilie tanto ao longo de todo esse processo como posteriormente, ao ajudar a 

estruturar modelos de negócios que possam ser contratados por governos de 

várias esferas, como outros órgãos do governo estadual de São Paulo, de outros 

estados e de prefeituras.   

 

IV. Aceleração de Negócios de Impacto Social-NIS 

O projeto de Aceleração de Negócios de Impacto tem o objetivo de 

fornecer capacitação, mentoria e acesso a investimento para Negócios de 

Impacto Social e Ambiental, que possuem modelos de negócios voltados a 

resolver desafios de caráter socioambiental complexos, mesmo que não sejam 

contratados pela Administração Pública.  

A primeira parte diz respeito à elaboração e oferta de conteúdos de 

capacitação em gestão, modelagem de negócios, vendas e assuntos correlatos, 

adequados a Negócios de Impacto Social. Preferencialmente, essa fase deve 

abranger o maior número possível de negócios. A segunda parte diz respeito à 

seleção de alguns Negócios de Impacto para residência no ambiente de 

inovação da SDE, e oferta de estrutura de apoio para elas, como mentorias 

especializadas. A terceira parte diz respeito ao acesso ao ecossistema de 

financiamento de negócios de impacto, para que esses negócios possam ganhar 

escala. Além desses passos, é de interesse do projeto desenvolver ações 

ligadas a negócios de impacto implementados pelo governo, como apoio na 

consecução de contratos de impacto social e de pagamentos por resultado.  

 

V. Gestão da estratégia de comunicação e divulgação 

Para que o projeto funcione, é fundamental a construção de uma 

estratégia de comunicação, alinhada com a Assessoria de Comunicação da 
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SDE. É fundamental pensar em formas de comunicação voltadas tanto para os 

gestores e servidores públicos do governo do Estado que podem participar das 

atividades desenvolvidas no ambiente de inovação, como também para as 

startups e negócios que serão também público-alvo de ações. Deve-se produzir 

e publicar conteúdo em redes sociais e outras formas de divulgação digital, além 

de construir atividades de divulgação presencial em outros ambientes de 

inovação do estado.    
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B) MODELO DE PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO A SER 

APRESENTADO PELA OSC PROPONENTE  

 

 B1) DADOS CADASTRAIS 
 

Órgão/Entidade Proponente CNPJ 

Endereço 

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telefo 
ne 

E.A. 

Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento 

Nome do Responsável C.P.F. 

C.I./Órgão Expedidor Cargo Função  

Endereço C.E.P. 

 
 

B2) OUTROS PARTÍCIPES 
 

Nome C.G.C./C.P.F. E.A. 

Endereço C.E.P. 

 

B3) APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

Título do Projeto Período de Execução 

Início 

A partir da 
PUB/DOU 

Término 
37 meses 

Identificação do Objeto 

 

 

 

 

Justificativa do Projeto 
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B4) CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

Meta Etapa Descrição 

Indicador físico Duração (mês/ano) 

Unidade Quantidade Início Fim 

       

       

       

       

TOTAL - ANO 1   Ago/2019 Jul/2020 

TOTAL - ANO 2   Ago/2020 Jul/2021 

 

 

C) MODELO DE ESTRUTURA DE CUSTO E CRONOGRAMA DE 
DESEMBOLSO 

 

Item Descrição 

Custo 
Cronograma de 

desembolso 
(mês/ano) 

Unitário Total Início Fim 

      

      

      

      

 

 
D) MODELO DE APRESENTAÇÃO DE ESTRATÉGIA DE CAPTAÇÃO DE 

RECEITAS  
 

Não é exigida, porém é facultativo à OSC apresentar metas de captação de 

receitas para o projeto. 

 

Período 
Meta de Captação de receitas 
(Como percentual do valor da 

proposta e em R$) 

Repasse da SDE  
(Como percentual do valor 

da proposta e em R$) 

Ano 01 (Mês 01 a 12)   
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Ano 02 (Mês 13 a 24) 
 
 

 

Ano 03 (Mês 25 a 36) 
 
 

 

 
 

E) MODELO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRAPARTIDA NÃO-

FINANCEIRA (EM BENS OU SERVIÇOS) 

 

Não é exigida, porém é facultativa a OSC apresentar contrapartida em bens ou 

serviços ou em bens e serviços, indicando o valor correspondente em reais. 

 

Itens de despesa 
Valor correspondente à contrapartida da 

OSC 

Descrição dos bens e/ou serviços R$ 
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ANEXO VII 

MINUTA DE TERMO DE COLABORAÇÃO 

 
 

TERMO DE COLABORAÇÃO QUE ENTRE SI 

CELEBRAM O ESTADO DE SÃO PAULO, POR 

INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO – SDE E A 

[ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL], 

OBJETIVANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO 

PROJETO DE INOVAÇÃO EM GOVERNO E 

NEGÓCIOS DE IMPACTO. 

 

O Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, com sede na Avenida Escola Politécnica, nº 82, Rio Pequeno, São 

Paulo, SP, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º XXXXXXXXX, doravante denominada 

SDE, representada neste ato por sua Secretária, Patrícia Ellen da Silva, portadora 

da cédula de identidade RG n.º XX.XXX.XXX-X e inscrito no CPF/MF sob o n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, e a [ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL], com sede na 

[logradouro, número, bairro, cidade, Estado], inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 

XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato, por seu [cargo do dirigente / 

procurador], [NOME COMPLETO DO DIRIGENTE / PROCURADOR], portador da 

cédula de identidade RG n.º XX.XXX.XXX-X e inscrito no CPF/MF sob n.º 

XXX.XXX.XXX-XX, doravante denominada OSC, com fundamento no que 

dispõem a Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Estadual 

n.º 61.981, de 20 de maio de 2016, e suas alterações, resolvem firmar o presente 

Termo de Colaboração, que será regido pelas cláusulas e condições que seguem: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

O presente Termo de Colaboração, decorrente de chamamento 

público nº 02/2019, tem por objeto a transferência de recursos materiais e 

financeiros à OSC, objetivando a execução do Projeto de Inovação em Governo 

e Negócios de Impacto, gerido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico 

do Estado de São Paulo (SDE), consoante o plano de trabalho anexo, parte 

integrante indissociável deste ajuste (Anexo I). 

§ 1º - A Secretária de Desenvolvimento Econômico, amparada em 

manifestação previamente justificada e respeitada a legislação vigente, poderá 

autorizar modificação do plano de trabalho para sua adequação técnica, 

mediante termo aditivo, vedada a alteração do objeto da avença. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E 
OBRIGAÇÕES 

 

Constituem responsabilidades e obrigações, além de outros 

compromissos assumidos por meio deste termo e respectivo plano de trabalho, 

os previstos na Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014, no Decreto 

Estadual n.º 61.981, de 20 de maio de 2016 e alterações posteriores, e nas 

demais normas legais e regulamentares aplicáveis à espécie: 

I - Da SDE: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do Termo de Colaboração, 

registrando as ocorrências e as deficiências porventura constatadas, 

encaminhando relatório à OSC, para imediatas providências que se fizerem 

necessárias; 

b) adiantar à OSC possíveis ocorrências que possam interferir na execução 

das atividades do Termo de Colaboração; 

c) incumbir-se das diretrizes sobre a política pública a ser executada por 

meio do presente termo, estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a 

serem observados pela OSC; 
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d) Disponibilizar o espaço físico necessário e transferir à OSC recursos 

materiais previstos no Plano de Trabalho para a execução do objeto da 

parceria; 

e) transferir à OSC os recursos financeiros previstos para a execução do 

objeto da parceria, de acordo com o cronograma de desembolso previsto no 

Plano de Trabalho, que guardará consonância com as metas de execução do 

objeto; 

f) manter, em seu sítio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos 

respectivos planos de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o 

encerramento da vigência; 

g) publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus 

aditivos; 

h) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por ato da 

autoridade competente, a ser publicado no Diário Oficial do Estado; 

i) designar o gestor do termo de colaboração; 

j) emitir relatório técnico de monitoramento de avaliação da parceria (art. 59 

da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

k) analisar o relatório de execução do objeto e o relatório de execução 

financeira (art. 66, incisos I e II, da Lei federal nº 13.019, de 2014); 

l) analisar as prestações de contas encaminhadas pela OSC de acordo com 

a legislação e regulamentação aplicáveis à espécie; 

m) disponibilizar na íntegra, em seu sítio eletrônico, o teor deste termo e de 

seus aditivos, bem como de todos os relatórios da CMA, no prazo de 15 

(quinze) dias contados da data de suas assinaturas; 

n) viabilizar o acompanhamento pela internet dos processos de liberação de 

recursos; 

o) assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto do 

ajuste, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade; 
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p) divulgar pela internet os meios para apresentação de denúncia sobre a 

aplicação irregular dos recursos transferidos. 

 

II - Da OSC: 

 
a) Iniciar a prestação dos serviços descritos no Plano de Trabalho, e 

conforme o Cronograma de Desembolso, imediatamente após a assinatura do 

Termo de Colaboração; 

b) desenvolver direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade, as 

atividades e ações objeto do presente termo de colaboração, de acordo com o 

Plano de Trabalho que integra este instrumento, arcando com os encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, contratuais, comerciais e 

quaisquer outros daí decorrentes; 

c) responsabilizar-se pela conservação, manutenção, funcionamento e 

limpeza do espaço físico e dos equipamentos disponibilizados para o 

desenvolvimento das atividades; 

d) apresentar, por ocasião da prestação de contas parcial, relatório de 

execução do objeto e, na hipótese de descumprimento de metas e resultados 

estabelecidos no plano de trabalho, relatório de execução financeira, 

elaborados eletronicamente, contendo: 

i. comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados, 

acompanhado de justificativas para todos os resultados não alcançados 

e propostas de ação para superação dos problemas enfrentados; 

ii. demonstrativo integral da receita e despesa realizadas na execução, em 

regime de caixa e em regime de competência; e 

iii. comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária. 

e) prestar contas, por meio de formulários próprios, da totalidade das 

operações e resultados da parceria, de acordo com a legislação e 

regulamentação aplicáveis, consoante cláusula oitava; 
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f) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as 

orientações emanadas da SDE; 

g) Manter posto de trabalho e equipe gestora da comunidade no espaço do 

ambiente de inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico descrito 

no OBJETO; 

h) Designar, no prazo de até 15 (quinze) dias contados da data de assinatura 

deste instrumento, um(a) funcionário(a) para acompanhar os trabalhos da CMA 

e que será o interlocutor formal com o gestor do Termo de Colaboração definido 

pela SDE, disponível em tempo integral durante horário comercial ao longo da 

vigência do Termo de Colaboração; 

i) Informar à Secretaria de Desenvolvimento Econômico o número de 

funcionários que atuarão no projeto, descrevendo quantos trabalharão no 

espaço do ambiente de inovação da Secretaria de Desenvolvimento 

Econômico, com respectivos horários de trabalho e carga horária, além de 

apresentação dos contratos. Essas informações poderão ser atualizadas e 

alteradas ao longo do período de vigência do Termo de Colaboração; 

j) Manter, durante toda a execução das atividades desempenhadas no 

âmbito do Termo de Colaboração, em compatibilidade com as obrigações 

assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

chamamento; 

k) Assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários, 

trabalhistas, fiscais e comerciais resultantes da execução do Termo de 

Colaboração, sob pena de rescisão contratual, sem prejuízo das demais 

sanções; 

l) Desempenhar as atividades que compõem o objeto do presente Termo de 

Colaboração com habilidade técnica e utilização das melhores práticas, a fim 

de executar o Projeto de Inovação em Governo e Apoio a Negócios de Impacto 

em conformidade com as diretrizes da equipe da Secretaria de 

Desenvolvimento Econômico;  
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m) Emitir relatórios trimestrais de acompanhamento do projeto, 

demonstrando a execução do Plano de Trabalho e do Cronograma de 

Desembolso acordados, contendo demonstração da evolução de cumprimento 

das metas para cada indicador e um descritivo das atividades desempenhadas; 

n) Emitir e enviar a nota fiscal de prestação de serviço, com o respectivo 

relatório de prestação de contas até o 3º dia útil dos meses especificados para 

isso no Plano de Trabalho; 

o) Observar que a instituição e o conjunto de parceiros que atuarão na 

execução dos serviços, objeto do presente Termo de Colaboração, serão 

aqueles apresentados na proposta da OSC; 

p) Participar de reuniões com os representantes e/ou funcionários da 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico visando dirimir questões técnicas 

porventura ocorrentes e permitir um melhor acompanhamento dos trabalhos, 

em todas as suas fases, bem como o melhor gerenciamento deste Termo de 

Colaboração; 

q) Responsabilizar-se exclusivamente por todo o pessoal que empregar para 

a prestação de serviços, inclusive por reclamações trabalhistas e acidentes de 

trabalho eventualmente havidos na vigência do Termo de Colaboração; 

r) Divulgar, no seu sítio eletrônico e em locais visíveis de sua sede social, 

na forma e prazos definidos pela SDE, as parcerias celebradas com o Estado, 

observando as informações mínimas exigidas e eventuais restrições de 

segurança que impeçam a sua divulgação, na forma da lei; 

s) manter e movimentar os recursos financeiros repassados pela SDE para 

a execução do objeto da parceria em uma única e exclusiva conta bancária, 

aberta junto ao Banco do Brasil, observado o disposto no artigo 51 da Lei 

federal n. 13.019, de 2014, inclusive no tocante à aplicação financeira e seus 

rendimentos; 

t) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os 
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dispêndios relativos ao objeto da parceria; 

u) assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja 

realizada com o consentimento prévio e formal da SDE, bem como conforme 

as orientações e diretrizes acerca da identidade visual do Estado de São Paulo; 

v) permitir e facilitar o acesso de agentes da SDE, membros dos conselhos 

gestores da política pública, quando houver, da CMA e demais órgãos de 

fiscalização interna e externa a todos os documentos relativos à execução do 

objeto da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, 

bem como aos locais de execução do objeto do ajuste; 

w) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas 

realizadas para a execução do objeto da parceria, pelo que responderá 

diretamente perante a SDE e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos 

casos de descumprimento; 

x) comunicar à SDE, de imediato, a ocorrência de qualquer fato relevante 

para a execução da presente parceria; 

y) substituir, quando justificadamente solicitado pela SDE, integrantes da 

equipe disponibilizada para o desenvolvimento das atividades no ambiente de 

inovação da SDE. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 
 

O gestor fará a interlocução técnica com a OSC, bem como o 

acompanhamento e a fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo 

zelar pelo seu adequado cumprimento e manter a SDE informada sobre o 

andamento das atividades, competindo-lhe em especial: 

a) acompanhar e fiscalizar a execução do objeto da parceria; 

b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que 

comprometam ou possam comprometer as atividades 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 
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detectados; 

c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, 

levando em consideração o teor do relatório técnico de monitoramento e 

avaliação; 

d) disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e 

equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e 

avaliação; 

e) comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da 

OSC; 

f) acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a 

execução do objeto da parceria nos aspectos administrativo, técnico e 

financeiro, propondo as medidas de ajuste e melhoria segundo as metas 

pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for 

necessário; 

g) realizar atividades de monitoramento, devendo estabelecer práticas de 

acompanhamento e verificação no local das atividades desenvolvidas, 

mediante agenda de reuniões e encontros com os dirigentes da OSC, para 

assegurar a adoção das diretrizes constantes deste termo e do plano de 

trabalho; 

h) realizar a conferência e a checagem do cumprimento das metas e suas 

respectivas fontes comprobatórias, bem como acompanhar e avaliar a 

adequada implementação da política pública, verificando a coerência e 

veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

§ 1.º - Fica designado como gestor [nome e qualificação geral e 

funcional do servidor]. 

§ 2.º - O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo 

pela SDE, por meio de simples apostilamento. 

§ 3.º - Em caso de ausência temporária do gestor, o Coordenador 

de Ciência, Tecnologia e Inovação da SDE ou quem ele indicar assumirá a 
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gestão até o retorno daquele. 

§ 4.º - Em caso de vacância da função de gestor, o Coordenador de 

Ciência, Tecnologia e Inovação assumirá interinamente a gestão da parceria, 

por meio de simples apostilamento, até a indicação de novo gestor. 

 
CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 
Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria 

devem ser monitorados e avaliados sistematicamente por meio de relatórios 

técnicos emitidos por responsável designado pela Secretária de 

Desenvolvimento Econômico em ato próprio, na forma do artigo 59, da Lei 

Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 2014. 

Parágrafo Único – O relatório técnico previsto nesta cláusula quarta 

será apresentado trimestralmente e, após homologado pela Comissão de 

Monitoramento e Avaliação, disponibilizados no sítio eletrônico da SDE: 

www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br. 

 
CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E 

AVALIAÇÃO 

Compete à CMA: 

a) homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de 

prestação de contas pela OSC, o relatório técnico de monitoramento e 

avaliação de que trata o artigo 59, da Lei Federal n.º 13.019, de 31 de julho de 

2014; 

b) avaliar os resultados alcançados na execução do objeto da parceria, de 

acordo com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e 

avaliação, e fazer recomendações para o atingimento dos objetivos 

perseguidos; 

c) analisar a vinculação dos gastos da OSC ao objeto da parceria celebrada, 

bem como a razoabilidade desses gastos; 

d) solicitar, quando necessário, reuniões extraordinárias e realizar visitas 

técnicas na OSC e no local de realização do objeto da parceria com a finalidade 

http://www.desenvolvimentoeconomico.sp.gov.br./
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de obter informações adicionais que auxiliem no desenvolvimento dos 

trabalhos; 

e) emitir relatório conclusivo sobre os resultados alcançados no período, 

avaliação das eventuais justificativas apresentadas no relatório técnico de 

monitoramento e avaliação, recomendações, críticas e sugestões. 

 
CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS MATERIAIS E FINANCEIROS 

As fontes de recursos materiais e financeiros para a execução do objeto do 

presente Termo de Colaboração serão:  

1 – Repasses de recursos provenientes da SDE, no montante total de R$ 

___________ (valor por extenso) oriundos do programa de trabalho 

XX.XXX.XXXX.XXXX.XXXX, onerando a U.O. XXXXX (nomenclatura da UO), 

U.G.O. XXXXXX, U.G.E. XXXXXX, natureza da despesa XX.XX.XX 

(nomenclatura da natureza da despesa), e os rendimentos de suas aplicações.  

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela OSC 

proponente]  2 – Receitas operacionais oriundas da execução contratual (e o 

rendimento de suas aplicações) provenientes de receitas diversas oriundas de 

patrocínios, fomentos e incentivos, tais como  doações,  legados, apoios e 

contribuições de pessoas físicas e jurídicas nacionais e estrangeiras com ou sem 

uso de leis de incentivo, destinados à execução dos objetivos deste TERMO DE 

COLABORAÇÃO.  

[Caso conste contrapartida em bens ou serviços] 3 – Bens e/ou serviços 

prestados, a cargo da OSC, correspondendo ao valor de R$ XXX,XXX (valor por 

extenso).    

§1º – Os recursos materiais serão transferidos à OSC na forma e no 

prazo estabelecido no Plano de Trabalho. 

§2º - Os recursos financeiros, de que trata o caput desta cláusula, 

serão transferidos à OSC em 03 (três) parcelas, sendo a primeira no prazo de 

até 10 (dez) dias contados da data da celebração da parceria, na forma do 

cronograma de desembolso constante do plano de trabalho, ficando ajustado 
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que a parcela subsequente à primeira será liberada apenas após aprovação da 

prestação de contas da parcela precedente. 

§3.º - Havendo saldo remanescente do repasse de recursos anterior, 

o valor do repasse subsequente corresponderá ao valor previsto no 

cronograma de desembolso subtraído o referido saldo remanescente, 

garantindo-se que, ao final de cada período de avaliação, seja disponibilizado 

o montante de recursos necessário à execução do objeto da parceria. 

§4.º - Não serão computados como saldo remanescente os valores 

referentes a compromissos já assumidos pela OSC para alcançar os objetivos 

da parceria, bem como os recursos referentes às provisões para liquidação de 

encargos. 

§ 5.º - É vedada a realização de despesas, à conta dos recursos 

destinados à parceria, para finalidades diversas ao objeto pactuado, mesmo 

que em caráter de urgência. 

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela 

OSC proponente] § 6.º - Para cumprir com as  atividades e  metas 

especificadas  no Plano de Trabalho,  a  OSC se compromete  a  captar  

recursos, por meio de geração  de receitas operacionais  e/ou  diversas,  

incentivadas  ou  não,  conforme  descrito  no item  2 desta Cláusula, de acordo 

com o seguinte cronograma de metas de captação e conforme a tabela 1: 

i. Ano 01 - Meta de Captação: XX% do valor anual total de recursos para a 

realização do Plano de Trabalho – o valor de repasse da SDE 

corresponderá a XX% do valor anual total de recursos para a realização do 

Plano de Trabalho; 

ii. Ano 02 - Meta de Captação: XX% do valor anual do Termo de 

Colaboração, totalizando R$ XXXX (xxxxx reais e centavos) – o valor de 

repasse da SDE corresponderá a XX% do valor anual total de recursos para 

a realização do Plano de Trabalho; 

iii. Ano 03 - Meta de Captação: XX% do valor anual do Termo de 

Colaboração, totalizando R$ XXXX (xxxxx reais e centavos) – o valor de 
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repasse da SDE corresponderá a XX% do valor anual total de recursos para 

a realização do Plano de Trabalho. 

Tabela 1 – Recursos para o Termo de Colaboração 

Período 
Meta de Captação de 

receitas 
Repasse da SDE 

Ano 01 (Mês 01 a 12) XX% XX% 

Ano 02 (Mês 13 a 24) XX% XX% 

Ano 03 (Mês 25 a 36) XX% XX% 

 

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela 

OSC proponente] § 7.º - Em caso de prorrogação da vigência do Termo de 

Colaboração, nos termos do Parágrafo Primeiro da Cláusula Nona, a Meta de 

Captação para todos os anos de vigência do Termo de Colaboração 

subsequentes à prorrogação será a mesma do Ano 03, salvo deliberação  em 

contrário justificada e acordada entre as partes. 

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela 

OSC proponente] § 8.º - O  valor total  de  recursos  para  a  realização  do Plano 

de Trabalho será correspondente à soma do repasse a ser efetuado pela SDE 

mais a captação de recursos a ser realizada pela OSC dentro da meta 

estabelecida, se for o caso, ficando a OSC comprometida a  realizar  a  totalidade  

das  metas  previstas  no  Plano  de  Trabalho  mesmo  que  não  efetue  a 

integralidade da captação de recursos que se comprometeu a captar, conforme 

Parágrafo Sexto desta Cláusula,  podendo  para  tanto  otimizar  os  recursos  

repassados  e  buscar  parcerias  não-financeiras. Antevendo a impossibilidade 

de cumprimento das metas estabelecidas no plano de trabalho, por insuficiência 

de recursos repassados ou captados nos termos do caput desta Cláusula, a OSC 

deverá submeter à SDE proposta justificada de sua adequação, para embasar o 

aditamento do Termo de Colaboração.  

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela 

OSC proponente] § 9.º – A OSC deverá manter ao menos duas contas bancárias 

distintas e específicas sob sua titularidade, para gestão dos recursos 
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relacionados a este Termo de Colaboração, conforme segue abaixo, em 

observância ao artigo 51 da Lei Federal nº 13.019/2014: 

a)  Conta de recursos de repasse: para movimentação e aplicação dos 

recursos financeiros repassados pela SDE, com a finalidade de viabilizar a 

execução do Termo de Colaboração.  

b)  Conta de recursos operacionais e captados:  para movimentação e 

aplicação dos recursos provenientes de receitas operacionais e/ou 

diversas, incentivadas ou não, conforme descrito no caput do item 2 desta 

Cláusula.  

§ 10.º – A  OSC deverá  receber  os  recursos  financeiros  que  lhe  

forem repassados pela SDE em conta corrente específica e exclusiva no Banco 

do Brasil,  que  deverão  fazer  referência  a  esta  parceria,  de  modo  a  que  

não  sejam  confundidos  com  os recursos  próprios  da  OSC,  e  cujos  saldos  

deverão  ser  comunicados  à  SDE por ocasião da prestação de contas:  

Conta de Repasse: Banco do Brasil [– Agência nº ............ – C/C nº 

......................]  

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela 

OSC proponente] § 11.º – A OSC deverá movimentar os recursos provenientes 

de receitas operacionais  e/ou diversas, incentivadas  ou  não,  conforme  

descrito  no item  2 desta Cláusula,  com  a  finalidade  de  viabilizar  a  execução  

deste Termo de Colaboração, em conta corrente aberta no Banco do Brasil, que 

deverá fazer referência a esta parceria, de modo  a  que  não  sejam  confundidos  

com  os  recursos  da  OSC,  e  cujos  saldos  deverão  ser comunicados  à  SDE 

por ocasião da prestação de contas.  

[Caso conste proposta de captação de recursos para o projeto pela 

OSC proponente] § 12.º – A OSC poderá manter conta(s) bancária(s) 

específica(s), não  misturadas  às  contas  bancárias  discriminadas  nos  

Parágrafos 10 e 11,  para movimentar recursos financeiros relacionados a outras 

receitas diversas, tais como os recursos operacionais e captados que  excedam 

o valor percentual previsto no Parágrafo Sexto desta Cláusula, os quais ficam 
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exclusivamente destinados à realização de outras ações ligadas à execução do 

Termo de Colaboração.  

§ 14.º – Não serão vinculadas ao Termo de Colaboração contas 

correntes de titularidade da OSC que recebam contribuições de associados, 

doações de pessoas físicas ou jurídicas que não façam referência à execução 

do objeto contratual, e ainda os recursos de qualquer outra natureza não 

oriundos nem vinculados a ações específicas do Termo de Colaboração. 

[Caso conste contrapartida em bens ou serviços] § 15.º - A 

contrapartida em bens e serviços [ou em bens ou em serviços] a cargo da OSC, 

a que alude o caput desta cláusula, consiste em XXXXXXX [indicar no que 

consiste a contrapartida], e correspondente a R$ XXXXXX (valor por extenso) 

[se for o caso, indicar a periodicidade da contrapartida – por exemplo: e 

corresponde a R$ ______(...) mensais/semestrais]. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA CESSÃO E DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS 
PÚBLICOS 

 
Durante o período de vigência desta parceria, fica permitido o uso, 

pela OSC, das instalações do ambiente de inovação localizado no imóvel sede 

desta Secretaria de Desenvolvimento Econômico, previamente delimitadas no 

item “2.1”, alínea “a” do edital de Chamamento Público n°__/2019 para fins de 

execução das atividades necessárias ao cumprimento do Termo de 

Colaboração. 

§ 1º - Os bens adquiridos pela OSC com recursos da parceria não 

compõem o patrimônio desta e deverão ser utilizados em estrita conformidade 

com o objeto pactuado. 

§ 2º - Os bens permanentes adquiridos pela SDE permanecerão de 

propriedade desta, os quais deverão ser restituídos pela OSC, à SDE, quando 

da conclusão do objeto da parceria. 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 

A OSC elaborará e apresentará à SDE prestação de contas na forma 

discriminada nesta cláusula, observando-se o Capítulo IV, da Lei Federal n.º 
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13.019, de 31 de julho de 2014, o artigo 8º, do Decreto Estadual n.º 61.981, de 

20 de maio de 2016, e demais legislação aplicável à espécie. 

§ 1.º - Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer 

outros documentos comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em 

nome da OSC, devidamente identificados com o número do Processo SDE nº 

xxxx/xxxx, e mantidos em sua sede, em arquivo e em boa ordem, à disposição 

dos órgãos de controle interno e externo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, 

contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da tomada de contas 

especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da gestão, 

separando-se os de origem pública daqueles da própria OSC. 

§ 2.º - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-

se-ão em plataforma eletrônica a ser disponibilizada no portal de parcerias do 

Estado de São Paulo, permitindo a visualização por qualquer interessado. 

§ 3.º - Até que se institua o portal de que trata o parágrafo anterior, 

referida prestação e atos subsequentes serão realizados na forma indicada 

pela SDE. 

§ 4.º - Sem prejuízo da plena observância da legislação apontada 

no caput desta cláusula, bem como das instruções oriundas da SDE e do 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a OSC prestará contas nos 

seguintes prazos, devendo sempre conter a documentação comprobatória (via 

original e uma cópia) dos dispêndios dos recursos repassados, conforme 

previsão no plano de trabalho, devidamente acompanhada dos relatórios de 

execução do objeto e de execução financeira; extratos bancários conciliados, 

evidenciando a movimentação dos recursos e rentabilidade do período; 

relatório de receita e de despesa: 

I. Prestação de contas parcial: ao final de cada período de 3 (três) 

meses, cuja contagem inicial se inicia a partir da assinatura deste ajuste; 

II. Prestação de contas final: até 90 (noventa) dias, contados do 

término de vigência da parceria. 

§ 6.º - Apresentada a prestação de contas parcial e final emitir-se-á 

parecer: 
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(a) técnico, acerca da execução física e atingimento dos objetivos 

da parceria; 

(b) financeiro, acerca da correta e regular aplicação dos recursos da 

parceria.  

§ 7.º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas 

despesas efetuadas em data anterior ou posterior ao período de vigência da 

parceria. 

§ 8.º - Não poderão ser pagas com recursos da parceria despesas 

em desacordo com o plano de trabalho, bem como aquelas decorrentes de 

multas, juros, taxas ou mora, referentes a pagamentos ou recolhimentos fora 

do prazo e a título de taxa de administração. 

§ 9.º - A falta de prestação de contas nas condições estabelecidas 

nesta cláusula e na legislação aplicável, ou a sua desaprovação pela SDE, 

implicará a suspensão das liberações subsequentes, até a correção das 

impropriedades verificadas. 

§ 10.º - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relativos à execução do 

objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando, em nenhuma hipótese, 

responsabilidade solidária ou subsidiária da SDE pelos respectivos 

pagamentos. 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 
 

O prazo de vigência desta parceria é de 36 (trinta e seis) meses, a 

partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo único - No mínimo 30 (trinta) dias antes de seu término, 

havendo interesse dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de vigência 

prorrogado, mediante termo aditivo e autorização da Secretária de 

Desenvolvimento Econômico, baseada em parecer favorável do gestor da 

parceria, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada 

pela OSC, observando-se nas prorrogações o limite de 60 (sessenta) meses. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 
 

Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, 

obrigatoriamente, seguidas as orientações da SDE, ficando vedada a utilização 

de nomes, símbolos ou imagens que caracterizem a promoção pessoal de 

autoridades ou servidores públicos, nos termos do § 1º do artigo 37 da 

Constituição Federal. 

§ 1.º - É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional 

relativa ao objeto da parceria sem o consentimento prévio e formal da SDE. 

§ 2.º - Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação da 

SDE e com recursos da parceria, o valor gasto deverá ser restituído à conta 

dos recursos disponibilizados e o material produzido deverá ser imediatamente 

recolhido. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 
 

A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por 

qualquer dos partícipes mediante notificação escrita com antecedência de 60 

(sessenta) dias e será rescindida por infração legal ou descumprimento das 

obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que a 

torne jurídica, material ou formalmente inexequível. 

§ 1.º - Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, SDE 

e OSC responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do 

respectivo termo de encerramento, devendo a OSC apresentar à SDE, no 

prazo de até 30 (trinta) dias, a documentação comprobatória do cumprimento 

das obrigações assumidas até aquela data. 

§ 2.º - Havendo indícios fundados de malversação dos recursos 

públicos, a SDE deverá instaurar procedimento para apurar irregularidades que 

tenham motivado a rescisão da parceria. 

§ 3.º - Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do 

presente ajuste, não tendo ocorrido a utilização total dos recursos financeiros 
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recebidos da SDE, fica a OSC obrigada a restituir, no prazo improrrogável de 

30 (trinta) dias contados da data do evento, os saldos financeiros 

remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras, nos termos do artigo 52 da Lei federal nº 13.019, de 2014, devendo 

encaminhar o respectivo comprovante de depósito bancário à SDE. 

§ 4º - A inobservância do disposto no parágrafo anterior ensejará a 

imediata instauração da tomada de contas especial, sem prejuízo da inscrição 

da OSC no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e 

Entidades Estaduais – CADIN estadual, nos termos da Lei n. 12.799, de 11 de 

janeiro de 2008. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

 

O presente ajuste poderá ser alterado, mediante termo aditivo, 

desde que tal interesse seja manifestado fundamentadamente e por escrito por 

qualquer dos partícipes, e conte com a prévia aprovação da área técnica do 

SDE, vedada a modificação do objeto da parceria. 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS 
SANÇÕES 

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

com as normas da Lei federal n. 13.019, de 2014 e da legislação específica, a 

SDE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no 

artigo 73 da Lei federal n. 13.019, de 2014, observado o disposto no artigo 9º 

do Decreto nº 61.981, de 2016. 

§ 1º - Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, as 

mesmas deverão ser registradas no portal de parcerias com organizações da 

sociedade civil. 

§ 2º - Enquanto não implantado o portal de que trata o parágrafo 

anterior, as sanções serão registradas no sítio eletrônico da SDE e, quando 

possível, no sítio esancoes.sp.gov.br. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
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Acordam os partícipes, ainda, em estabelecer as condições 
seguintes. 

§ 1.º - O pessoal disponibilizado pela OSC não guarda qualquer 

vínculo empregatício com a SDE, inexistindo, também, qualquer 

responsabilidade deste último em relação às obrigações trabalhistas e demais 

encargos assumidos pela OSC. 

§ 2.º - A SDE não responde, subsidiária ou solidariamente, pela 

ausência de cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias 

e comerciais assumidas pela OSC, não se responsabilizando, de outra parte, 

por eventuais demandas judiciais. 

§ 3.º - Todas as comunicações relativas a esta parceria serão 

consideradas como regularmente efetuadas quando realizadas por meio 

eletrônico. 

§ 4º - As exigências que não puderem ser cumpridas por meio 

eletrônico deverão ser supridas através da regular instrução processual, em 

meio físico. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 

Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca da Capital do 

Estado de São Paulo para dirimir quaisquer questões resultantes da execução 

ou da interpretação deste instrumento e que não puderem ser resolvidas 

administrativamente. 

 
E, por estarem de acordo com as cláusulas e condições ajustadas, 

firmam o presente termo, em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença 

das testemunhas que também o subscrevem, para que produza os efeitos 

legais. 

 

São Paulo, XX de xxxxxxxxxx de 2019. 

 
 

_______________________ _______________________ 
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Patrícia Ellen da Silva 
Secretária de Desenvolvimento 

Econômico 
Estado de São Paulo 

 
Testemunhas: 
 

 
Nome 

Representante da OSC 
 

1.  2.  
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Anexo I - Modelo de Proposta de Plano de Trabalho a ser 

apresentado pela Organização Proponente 

 

I.1. Identificação da Proponente 
 

Órgão/Entidade Proponente CNPJ 

Endereço 

Cidade U.F. C.E.P. DDD/Telefo 
ne 

E.A. 

Conta Corrente Banco Agência Praça de Pagamento 

Nome do Responsável C.P.F. 

C.I./Órgão Expedidor Cargo Função  

Endereço C.E.P. 

 
 

I.2. Outros Partícipes  
 

Nome C.G.C./C.P.F. E.A. 

Endereço C.E.P. 

 

I.3. Apresentação da Proposta 

Título do Projeto Período de Execução 

Início 

A partir da 
PUB/DOU 

Término 
37 
meses 

Identificação do Objeto 

 

 

 

 

Justificativa do Projeto 
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I.4. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 

Indicador físico Duração (mês/ano) 

Unidade Quantidade Início Fim 

       

       

       

       

TOTAL - ANO 1   Ago/2019 Jul/2020 

TOTAL - ANO 2   Ago/2020 Jul/2021 
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Anexo II - Modelo de Estrutura de custo e cronograma de desembolso 
 

Item Descrição 

Custo 
Cronograma de 

desembolso 
(mês/ano) 

Unitário Total Início Fim 
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Anexo III – Elementos facultativos à OSC 
 

III.I. Modelo de Estrutura de Captação de Receitas 
 

Não é exigida, porém é facultativo à OSC apresentar metas de captação de receitas 
para o projeto. 
 

Período 
Meta de Captação de receitas 
(Como percentual do valor da 

proposta e em R$) 

Repasse da SDE  
(Como percentual do valor da 

proposta e em R$) 

Ano 01 (Mês 01 a 12)   

Ano 02 (Mês 13 a 24)   

Ano 03 (Mês 25 a 36)   

 
 

III.II. Modelo de Apresentação de Contrapartida Não-Financeira (em bens 

ou serviços) 

Não é exigida, porém é facultativo à OSC apresentar contrapartida em bens ou serviços 
ou em bens e serviços, indicando o valor correspondente em reais. 
 

Itens de despesa 
Valor correspondente à contrapartida da 

OSC 

Descrição dos bens e/ou serviços R$ 

  

  

  

 
 


