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A Faculdade de Medicina de Mat.ilia - FAMEMA, com fulcro na Lei federal n° 13.019, de 31 de julho de 

2014 e no Decreto estadual n° 61.981, de 20 de maio de 2016 e no Decreto estadual n° 59.215, de 21 

de maio de 2013, torna público o presente Edital de Chamamento Público visando à seleção de 

organizações da sociedade civil e de pessoas jurídicas interessadas em celebrar, respectivamente, acordo 

de cooperação e convênio, tendo por objeto o PROGRAMA DE BOLSAS PARA QUE AS PESSOAS 

JURÍDICAS PARCEIRAS POSSAM CONTRIBUIR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, 

COM A CONCESSÃO DE BOLSAS — AUXÍLIO PARA QUE ESTUDANTES DA FACULDADE 

DE MEDICINA DE MARÍLIA — FAMEMA TENHAM A OPORTUNIDADE DE DAR 

CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS sem previsão de transferência de recursos financeiros. 

A FAMEMA receberá as inscrições das organizações da sociedade civil e pessoas jurídicas interessadas a 

partir da data de publicação deste Edital em DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE  SAO  PAULO e na 

pagina oficial da FAMEMA. 

1. PROPÓSITO DO CHAMAMENTO PÚBLICO 

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

da Faculdade de Medicina de Marilia, com organizações da sociedade civil (OSCs) e pessoas jurídicas 

que não se enquadrem no conceito legal de OSC, mediante formalização, respectivamente, de acordos de 

cooperação e de convênio para a consecução de finalidade de interesse público e reciproco, sem previsão 

de transferência de recursos financeiros, conforme condições estabelecidas neste Edital. 

2. OBJETO 

2.1. As parcerias a que alude o item 1 terão por objeto a contribuição de organizações da sociedade civil 

(OSCs) e pessoas jurídicas que não se enquadrem no conceito legal de OSC, por meio de apoio 

financeiro, para que os estudantes da FAMEMA tenham a oportunidade de dar continuidade aos seus 

estudos. 

2.2. A entidade parceira se compromete a assumir os custos relativos a concessão de, no mínimo, 1 (uma) 

bolsa/mês para estudante da Faculdade de Medicina de Marilia - FAMEMA, em condições de 

vulnerabilidade socioeconômica, com riscos de evasão escolar pela ausência e fragilização de recursos 

que possibilitem sua permanência no curso, sendo que para cada bolsa a entidade parceira pagará a 

quantia unitária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, durante o período de 12 (doze) meses 

ininterruptos. 

2.3. Não ha limite máximo de bolsas/mês estabelecido para a(s) entidade(s) parceira(s). 

2.4. 0 pagamento da quantia referente a cada bolsa  sera  realizado até o dia 20 do mês subsequente, nos 

termos do cronograma de execução, mediante crédito em conta corrente de titularidade do estudante 

contemplado. Caso a data de pagamento coincida com sábado, domingo ou feriado, o mesmo deverá ser 

antecipado para o primeiro dia útil anterior a data do pagamento. 
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3. JUSTIFICATIVA 

No passado, a FAMEMA já realizou processos seletivos com a finalidade de auxiliar os estudantes que se 

encontravam em situação de vulnerabilidade socioeconômica (com renda bruta per capita familiar igual 

ou inferior a um salário mínimo e meio), sendo que, a média anual de estudantes que necessitam de 

complementação de renda para conseguirem se manter nos seus estudos foi de 73 (setenta e três) 

estudantes, onde, infelizmente, não foi possível contemplar a todos. 

A concessão de bolsas para assistência aos estudantes na condição supracitada se justifica porque apenas 

o acesso a cursos superiores gratuitos não é garantia da sua permanência na faculdade. 

A parceria visa: 

I) dar suporte a estudantes de graduação por meio de política acadêmica que vise a diminuição 

dos  indices  de evasão, relacionados diretamente à baixa renda e às dificuldades financeiras; 

II) democratizar as condições de permanência, minimizando os efeitos da desigualdade social e 

contribuir para a melhoria do desempenho acadêmico do estudante; e,  

III) acolher os estudantes do Programa de Inclusão com Mérito no Ensino Superior Público 

Paulista (PIMESP), que apresentem em sua expressão social, estado de desequilíbrio que 

requer apoio no campo econômico. 

Corroborando com o desejo da FAMEMA na manutenção da permanência dos estudantes por meio deste 

Chamamento Público para firmar parcerias com a iniciativa privada, a Constituição Federal de 1988 

estabelece, ainda, em seu artigo 170, a função social das empresas privadas dentro do ambiente ao qual 

estão inseridas. 

A seleção de parceiros do setor privado se torna uma ferramenta útil para auxiliar na manutenção de 

estudantes que se encontram vulneráveis a todo o contexto de crise social, econômica e que enfrentam 

dificuldades para se sustentar. E esta a lacuna que se pretende preencher com essa parceria. 

4. PARTICIPAÇÃO NO CHAMAMENTO PÚBLICO 

4.1. Poderão participar deste Chamamento Público: 

a) as organizações da sociedade civil (OSCs), assim consideradas aquelas definidas pelo  art.  2°, inciso I, 

alíneas "a" e "c", da Lei federal n° 13.019, de 2014 (com a redação dada pela Lei n° 13.204, de 2015): 

a.1) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua entre os seus sócios ou associados, 

conselheiros, diretores, empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, sobras, excedentes 

operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, isenções de qualquer natureza, 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; 

b) pessoas jurídicas que não se enquadrem no conceito legal de OSC. 
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4.2. Para participar deste Chamamento Público, a OSC deverá declarar, conforme modelos constantes dos 

Anexos I e 11.1 deste instrumento convocatório: 

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

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção; 

b) que atende a todos os requisitos da Lei federal n° 13.019, de 2014, e do Decreto n° 61.981, de 2016, 

para celebração do acordo de cooperação, e que não incorre em nenhuma das hipóteses previstas na 

legislação de regência impeditivas da formalização da aludida parceria. 

4.3. Para participar deste Chamamento Público, a pessoa jurídica que não se enquadre no conceito legal 

de OSC deverá declarar, conforme modelos constantes dos Anexos I e 11.2 deste instrumento 

convocatório: 

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

veracidade e legitimidade das informações e documentos apresentados durante o processo de seleção; 

b) que atende a todos os requisitos legais para celebração do convênio e que não incorre em nenhuma das 

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

5. REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA A CELEBRAÇÃO DO INSTRUMENTO 

5.1. Para a celebração do acordo de cooperação, a OSC deverá atender aos seguintes requisitos: 

a) ter objetivos estatutários ou regimentais voltados A promoção de atividades e finalidades de relevância 

pública e social, bem como compatíveis com o objeto do instrumento a ser pactuado  (art.  33, caput, da 

Lei federal n° 13.019, de 2014); 

b) cópia do estatuto registrado e eventuais alterações  (art.  34, caput, inciso  III,  da Lei federal n° 13.019, 

de 2014); 

c) 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  &go  expedidor 

da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF de cada um deles  

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

d) 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, caput, inciso VII, da Lei federal n° 13.019, 

de 2014); 

5.1.1. As organizações religiosas estão dispensadas de atendimento do requisito previstos na alínea "a" 

do item 5.1. 

5.2. 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, caput, inciso I, da Lei federal n° 13.019, de 2014); 

b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada  (art.  39, caput, 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, exceto em relação 
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As entidades que, por sua própria natureza, sejam constituídas pelas autoridades referidas. Não são 

considerados membros de Poder os integrantes de conselhos de direitos e de políticas públicas  (art.  39, 

caput, inciso Ill 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, caput, 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, 

caput, inciso V, da Lei n° 13.019, de 2014); 

f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de 

qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrivel, nos últimos 8 (oito) anos  (art.  39, caput, 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 irrecorrivel, 

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

n°13.019, de 2014); 

5.3. Para a celebração do convênio, a pessoa jurídica que não se enquadre no conceito de OSC deverá 

atender aos seguintes requisitos: 

a) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, incluindo, se houver, as 

alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

competente, bem como, se for o caso, comprovação do poder de representação do responsável pelo 

oferecimento da proposta; 

c) certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários 

Federais e A Divida Ativa da Unido; 

d) certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei n° 8.666/93; 

O declaração de não ocorrência de impeditivos em firmar parceria com a Administração Pública (Anexo 

11.2). 

5.4. Estão impedidas de participar do Chamamento Público as pessoas jurídicas que não se enquadrem no 

conceito de OSC: 

a) suspensa ou impedida de contratar com a Administração Pública, direta e indireta, com base no artigo 

87, inciso  III,  da Lei Federal n°8.666/1993 e no artigo 7° da Lei Federal n° 10.520/2002; 
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b) declarada inidtinea pela Administração Pública federal, estadual ou municipal, nos termos do artigo 87, 

inciso IV, da Lei Federal n°8.666/1993; 

c) proibida de contratar com o Poder Público em razão de condenação por ato de improbidade 

administrativa, nos termos do artigo 12 da Lei Federal n° 8.429/1992; 

d) proibida pelo Plenário do CADE de participar de licitações promovidas pela Administração Pública 

federal, estadual, municipal, direta e indireta, em virtude de prática de infração à ordem econômica, nos 

termos do artigo 38, inciso II, da Lei Federal n° 12.529/2011; 

e) proibida de contratar com a Administração Pública em virtude de sanção restritiva de direito decorrente 

de infração administrativa ambiental, nos termos do  art.  72, § 8°, inciso V, da Lei Federal n° 9.605/1998; 

O declaradas inidôneas para contratar com a Administração Pública pelo Plenário do Tribunal de Contas 

do Estado de  Sao  Paulo, nos termos do artigo 108 da Lei Complementar Estadual n° 709/1993; 

g) que tenha sido suspensa temporariamente, impedida ou declarada inid6nea para licitar ou contratar com 

a Administração Pública estadual, direta e indireta, por desobediência à Lei de Acesso a Informação, nos 

termos do artigo 33, incisos IV e V, da Lei Federal n° 12.527/2011 e do artigo 74, incisos IV e V, do 

Decreto Estadual n°58.052/2012; 

h) que esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

i) que tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública, em parcerias anteriores, nos últimos 

cinco anos, exceto se: for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 

eventualmente imputados; for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; ou se a apreciação das 

contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo. 

6. COMISSÃO DE SELEÇÃO 

6.1. A Comissão de Seleção é o órgão colegiado destinado a processar o presente Chamamento Público, 

tendo sido constituída mediante ato publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

6.2. Competirá à Comissão de Seleção verificar a autenticidade das informações e documentos 

apresentados pelas entidades ou realizar diligências para esclarecer dúvidas e omissões, observados, em 

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

7. DO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 

7.1. 0 processo de credenciamento observará as seguintes etapas: 

Tabela 1 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA Datas 

1 Publicação do Edital de Chamamento Público 30/08/2021 

2 Envio das propostas De 30/08/2021 a 29/09/2021 

3 Etapa 	de 	admissibilidade 	das 	propostas 	pela 

Comissão de Seleção. 

De 30/09/2021 a 08/10/2021 

4 Divulgação do resultado preliminar 14/10/2021 
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7.2. Conforme exposto adiante, a verificação do cumprimento dos requisitos para a celebração de 

parcerias, bem assim a verificação da não ocorrência de impedimento para a formalização do acordo de 

cooperação  (arts.  33, 34 e 39 da Lei federal n° 13.019, de 2014) e do convênio, ocorre posteriormente 

etapa de admissibilidade das propostas, e será exigível apenas das OSCs e das pessoas jurídicas que não 

se enquadrem no conceito de OSC que tenham projetos aprovados. 

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

7.3.1. Publicado o Edital no Diário Oficial do Estado, o mesmo será divulgado no sitio eletrônico da 

Faculdade de Medicina de Manha, com antecedência  minima  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 n° 

13.019, de 2016. 

7.4. Etapa 2: Envio das propostas pelos interessados: 

7.4.1. As propostas deverão ser apresentadas ate o dia 29 (vinte e nove) de setembro de 2021, das 

08:00horas as 16:30horas, no Setor de Expediente da Faculdade de Medicina de Marilia, Av. Monte  

Carmelo,  800 — Bairro Fragata — Marilia — SP — CEP 17.519-030, em conformidade com as orientações 

constantes do Anexo  III  — DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE PLANO DE 

TRABALHO, em envelope fechado e opaco, contendo os seguintes dizeres: 

"Edital de Chamamento Público n° 1/2021 — Proposta de Plano 
de Trabalho objetivando PROGRAMA DE BOLSAS PARA 
QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PARCEIRAS POSSAM 
CONTRIBUIR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, 
COM A CONCESSÃO DE BOLSAS — AUXÍLIO PARA 
QUE ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA 
DE MARÍLIA — FAMEMA TENHAM A 
OPORTUNIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS 
SEUS ESTUDOS, sem previsão de transferência de recursos 
financeiros. 

Razão Social do Proponente: 

CNPJ do Proponente:" 

7.4.2 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 do proponente. 

Também deve ser entregue uma cópia em versão digital (CD ou  pen drive)  da proposta. 

7.4.3. Após o prazo limite para apresentação das propostas, nenhuma outra será recebida, assim como não 

serão aceitos adendos ou esclarecimentos que não forem explicita e formalmente solicitados pela 

administração pública estadual. 

7.4.4. Cada proponente poderá apresentar somente uma proposta. 
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7.4.5. As propostas deverão conter, no  minim,  os seguintes elementos, observadas as demais orientações 
 

constantes do Anexo  III:  

a) identificação do Proponente, endereço completo da sede, CNPJ, data da constituição da entidade (se o 

caso), telefone fixo,  e-mail  e finalidade estatutária (quando cabível), bem como o nome, RG, CPF, 

endereço residencial completo do representante legal da entidade, telefone fixo e  e-mail  do seu 

representante legal; 

b) indicação do número de bolsa(s) que serão oferecidas, durante o período de 12 (doze) meses 

ininterruptos, sendo a quantidade  minima  de 01 (uma) bolsa/mês. A proponente deverá observar o valor 

unitário da bolsa correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês. 

7.5. Etapa 3: Etapa de admissibilidade das propostas pela Comissão de Seleção. 

7.5.1. Nesta etapa, a Comissão de Seleção analisará as propostas apresentadas com total independência 

técnica. 

7.5.2. A Comissão de Seleção terá o prazo estabelecido na Tabela 1 para conclusão dos trabalhos e 

divulgação do resultado preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de forma 

devidamente justificada, por ate 20 (vinte) dias. 

7.5.3. As propostas deverão conter informações que permitam aferir: 

a) sua conformidade com a modalidade de parceria adotada; 

b) a identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da mútua colaboração; e 

c) a viabilidade de execução das ações. 

7.5.4. Serão desconsideradas as propostas que não apresentem nenhum grau de viabilidade técnica de 

execução ou não estejam em conformidade com o previsto neste Edital. 

7.5.5. Poderão ser selecionadas tantas propostas quantas tecnicamente viáveis, observando a delimitação 

territorial das ações a serem executadas, conforme pertinência técnica. 

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

preliminar do processo de seleção na página do sitio eletrônico da Faculdade de Medicina de Marilia: 

http:// www.famema.br/ 

8. DA COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE 

COOPERAÇÃO E DO CONVÊNIO 

8.1. 0 processo de celebração observara as seguintes etapas até a assinatura do instrumento de avença: 

Tabela 2 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA 

1 Notificação da entidade para comprovação dos requisitos exigidos para a celebração 

do acordo de cooperação e do convênio. 

2 Verificação do cumprimento dos requisitos de celebração. 
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3 Divulgação do resultado do Chamamento Público após a verificação dos requisitos 

para celebração da parceria/Prazo para interposição de recursos. 

4 Assinatura do Acordo de cooperação e do Convênio 

8.2. Etapa 1: Notificação das entidades selecionadas para comprovação do atendimento dos requisitos 

para celebração do acordo de cooperação e do convênio. 

8.2.1. As OSCs selecionadas, no prazo de 10 (dez) dias úteis do recebimento da notificação, deverão 

comprovar o cumprimento dos requisitos previstos no inciso I do caput do  art.  2°, no inciso I do caput do  

art.  33 e nos incisos  III  a VII do caput do  art.  34 da Lei federal n° 13.019, de 2014, e a não ocorrência de 

hipóteses que incorram nas vedações 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 no  art.  33 

da Lei federal n° 13.019, de 2014; 

II - 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;  

III  - 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; 

IV - declaração do representante legal da organização da sociedade civil com informação de que a OSC 

atende aos requisitos para celebração do acordo de cooperação 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; 

V - declaração do representante legal da organização da sociedade civil sobre a detenção de condições 

materiais por parte da OSC para a execução do acordo de cooperação ou sobre a previsão de contratar tais 

recursos; 

VI - ata de eleição do quadro dirigente atual; 

VII — Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades — CRCE para as entidades de que trata o 

Decreto n° 57.501, de 8 de novembro de 2011 (para os fins e nos termos do §5° do artigo 4° do Decreto n° 

61.891, de 2016); 

8.2.2. As pessoas jurídicas que não se enquadrem no conceito de OSC selecionadas, no prazo de 10 (dez) 

dias úteis do recebimento da notificação, deverão comprovar o cumprimento dos requisitos para 

celebração do convênio (Lei federal n° 8.666/93 e Decreto estadual n° 59.215/2013), que serão 

verificados por meio da apresentação dos seguintes documentos: 

a) comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social consolidado em vigor, incluindo, se houver, as 

alterações realizadas desde a última consolidação, devidamente registrado na Junta Comercial ou órgão 

competente, bem como, se for o caso, comprovação do poder de representação do responsável pelo 

oferecimento da proposta; 
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c) certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de débitos relativos a Créditos Tributários  

Federais e à Divida Ativa da Unido; 

d) certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - CRF/FGTS; 

e) certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei n° 8.666/93; 

8.3. Etapa 2: Verificação do Cumprimento de Requisitos de Celebração e Outras Exigências Legais. Esta 

etapa consiste no exame formal, a ser realizado pela Administração Pública estadual, do atendimento, 

pelas entidades autoras de propostas selecionadas, dos requisitos para a celebração de ajuste, além da não 

ocorrência de impedimento para a sua formalização. 

8.3.1. 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 entidade interessada será 

comunicado do fato e instada a regularizar sua situação, no prazo de 15 (quinze) dias corridos, sob pena 

de não celebração da avença. 

8.3.2. Na hipótese de, após o prazo para regularização de documentação, a entidade selecionada que não 

atender as exigências previstas no Edital  sett  desclassificada. 

8.3.3. No período entre a apresentação da documentação prevista nos itens 8.2.1 e 8.2.2 deste Edital e a 

assinatura do instrumento competente, a entidade fica obrigada a informar qualquer evento superveniente 

que possa prejudicar a regular celebração do acordo de cooperação ou do convênio, sobretudo quanto ao 

cumprimento dos requisitos e exigências previstos para a sua formalização. 

8.3.4. A entidade deverá comunicar alterações em seus atos societários e no quadro de dirigentes, quando 

houver. 

8.4. Etapa 3: Divulgação do resultado do Chamamento Público após a verificação dos requisitos para 

celebração da parceria, seguida da abertura de prazo para interposição de recursos. Nesta Etapa será 

divulgado, no sitio eletrônico da Faculdade de Medicina de Marilia, o resultado do Chamamento Público, 

relacionando-se as entidades cujas propostas foram selecionadas nos termos deste Edital. 

8.4.1. Divulgado o resultado do Chamamento Público, os demais participantes do certame poderão 

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

8.4.2. A petição de recurso observará os seguintes requisitos: 

I -  sera  dirigida à Comissão de Seleção e protocolada no local e endereço indicados no item 7.4.1 deste 

Edital; 

II -  trail  o nome, qualificação e endereço da recorrente; 

Ill - conterá exposição clara e completa das razões do inconformismo. 

8.4.3. Os recorrentes poderão obter cópia dos elementos de instrução que se mostrarem pertinentes 

defesa de seus interesses arcando com os respectivos custos. 

8.4.4. Interposto recurso, será dada ciência da sua interposição aos demais participantes do Chamamento 

Público, por meio do sitio eletrônico da Faculdade de Medicina de Marilia, concedendo-se o prazo de 3 
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(tits)  dias ateis para oferecimento de contrarrazões, a contar do encerramento do prazo recursal, 

contrarrazities essas a serem protocoladas no endereço indicado no item 7.4.1 deste Edital. 

8.4.5. Na contagem dos prazos exclui-se o dia do inicio e inclui-se o do vencimento. Os prazos se iniciam 

e expiram exclusivamente em dia  (Ail  no âmbito do órgão responsável pela condução do processo de 

seleção. 

8.4.6. Caso a Comissão de Seleção mantenha a sua decisão, os autos serão remetidos para a Diretoria 

Geral da FAMEMA para apreciação da matéria, que decidirá no prazo de até 20 (vinte) dias  (art.  32, 

inciso VII, da Lei n° 10.177, de 1998). 

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

8.5. Etapa 4: Homologação do resultado do Chamamento Público e assinatura do instrumento de 

parceria. A celebração do acordo de cooperação ou do convênio dependerá da adoção das providências 

previstas na legislação de regência, em especial, da aprovação do Plano de Trabalho por parte da 

Diretoria Geral da FAMEMA. 

8.5.1. 0 selecionado será, então, notificado por meio eletrônico, a comparecer, por intermédio de seu 

representante legal, no prazo de 05 (cinco) dias úteis na Faculdade de Medicina de Marilia, endereço Av. 

Monte  Carmelo,  800 — Bairro Fragata — Manha — SP — CEP — 17.519-030, para assinatura do Acordo de 

cooperação ou do Convênio. 

8.5.2. Celebrado o Acordo de cooperação ou o Convênio, a Faculdade de Medicina de  Manilla  designará o 

respectivo gestor. 

9. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 

9.1 A parceria a ser celebrada terá vigência de até 12 (doze) meses, admitida sua prorrogação nos termos 

da minuta de instrumento de avença, que integra este Edital como anexo. 

9.2. Assinado o Acordo de cooperação ou o Convênio,  sell  providenciada a publicação do respectivo 

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 n° 13.019, de 2014, quando couber. 

10. DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de seus 

anexos, deverão ser encaminhados com antecedência  minima  de 10 (dias) dias da data-limite para envio 

da proposta, exclusivamente de forma eletrônica, pelo endereço eletrônico licitacoes@famema.br, 

indicando no assunto "Edital Chamamento Público n° 1/2021". 

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

serão prestados pela Comissão de Seleção no mesmo endereço eletrônico indicado no item 10.1, acima, 

bem como entranhados nos autos do processo de Chamamento Público, onde estarão disponíveis para 

consulta por qualquer interessado. 
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.40 10.3. 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 principio da isonomia. 

10.4. Os casos omissos e as situações não previstas no presente Edital serão decididos pela Faculdade de 

Medicina de Marilia, observadas as disposições legais e os princípios que regem a Administração Pública. 

10.5. 0 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 aplicação das sanções 

administrativas cabíveis e a comunicação do fato as 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 A rescisão do instrumento e/ou aplicação das sanções de 

que trata o  art.  73 da Lei n° 13.019, de 2014, às OSCs. 

10.6. A Administração Pública estadual não cobrará dos participantes taxa para participar deste 

Chamamento Público. 

10.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das propostas e quaisquer outras despesas correlatas A 

participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade dos participantes, não cabendo 

nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública estadual. 

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

Anexo I - Declaração de ciência e concordância; 

Anexo 11.1 - Declaração de que atende aos requisitos para a celebração do acordo de cooperação e de que 

não incorre nas vedações previstas na legislação de regência para a formalização das aludidas parcerias; 

Anexo 11.2 - Declaração de que atende aos requisitos para a celebração do convênio e de que não incorre 

nas vedações previstas na legislação de regência para a formalização das aludidas parcerias; 

Anexo  III  — Diretrizes para elaboração da Proposta de Plano de Trabalho; 

Anexo IV - Minuta do Acordo de cooperação; 

Anexo V — Minuta do Convênio 

Anexo VI — Modelo do Plano de Trabalho 

Ma lia,  01-   de agosto de 2021. 

\\ 

PROF. DR. DR. LUIS  CR 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

ANEXO I 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA 

Declaro que a [identificação entidade] está ciente e concorda com as disposições previstas no 

Edital de Chamamento Público 	  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 20 	. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da entidade) 
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA 

ANEXO Ill 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E DE QUE NÃO INCORRE NAS VEDAÇÕES 

PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO 

INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro que a [identificação organiza cão da sociedade civil — OSC] atende a todos os requisitos 

previstos na Lei federal n° 13.019, de 2014, e no Decreto n°61.981, de 2016, para celebração do 

acordo de cooperação, 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 20 	. 

(Nome e Cargo do Representante Legal da OSC) 
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ANEXO 11.2 

DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE AOS REQUISITOS PARA CELEBRAÇÃO DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO E DE QUE NA() INCORRE NAS VEDAÇÕES 

PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA PARA A ASSINATURA DO 

INSTRUMENTO DE PARCERIA 

Declaro, para os devidos fins, que a [identificação da instituição parceira] e seus dirigentes: 

• Está regularmente constituída ou, se estrangeira, está autorizada a funcionar no território nacional; 

./ Observa as normas relativas A saúde e segurança no trabalho, para os fins estabelecidos pelo parágrafo 

único do artigo 117 da Constituição do Estado de São Paulo. 

1/ Encontra-se em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do 

disposto no inciso XXXIII, do artigo 70  da Constituição Federal - "proibição de trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre aos menores de dezoito anos e de qualquer trabalho a menores de quatorze anos, 

salvo na condição de aprendiz." 

1.1 Não existem fatos impeditivos para sua participação no presente chamamento público, inclusive em 

virtude das disposições da Lei estadual n° 10.218, de 12/02/99, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posterior — "E vedada a Administração Centralizada e Autárquica do Estado, aos Poderes 

Legislativo e Judiciário e ao Tribunal de Contas, a contratação de serviços e obras com empresas que, na 

qualidade de empregadoras, tenham tido diretor, gerente ou empregado condenado por crime ou 

contravenção em razão da prática de atos de preconceito de  raga,  de cor, de sexo ou de estado civil, ou 

pela adoção de práticas inibidoras, atentatórias ou impeditivas do exercício do direito A maternidade ou de 

qualquer outro critério discriminatório para a admissão ou permanência da mulher ou do homem no 

emprego." 

• Não foi omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada; 

Não tem como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade 

da Administração Pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o acordo de 

colaboração, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

Observação: a presente vedação não se aplica As entidades que, pela sua própria natureza, sejam 

constituídas pelas autoridades ora referidas (o que deverá ser devidamente informado e justificado pela 

instituição parceira), sendo vedado que a mesma pessoa figure no instrumento de parceria 

simultaneamente como dirigente e administrador público. 

• Não se encontra submetida aos efeitos das sanções de suspensão de participação em licitação e 

impedimento de contratar com a administração, declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
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Administração Pública, suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de 

celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da Administração Pública 

sancionadora e, por fim, declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar 

parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo. 

Local - de 	de 20 	. 

(Nome e Cargo do Representante Legal) 
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ANEXO  III  

FORMULÁRIO PARA INSCRIÇÃO E PROPOSTAS 

1. DADOS DO PROPONENTE 

Instituição Proponente C.N.P.J. 

Endereço  e-mail  

Cidade UF 

SP 

CEP (DDD) Telefone/Fax 

Nome do responsável pela instituição C.P.F. 

R.G./Órgão expedidor Cargo Função Matricula 

Endereço completo CEP (DDD) Tel./Fax 

2. A empresa aceita em participar do Edital de Chamamento Público n° 1/2021 de seleção de 

propostas para o PROGRAMA DE BOLSAS PARA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS 

PARCEIRAS POSSAM CONTRIBUIR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, COM A 

CONCESSÃO DE BOLSAS — AUXÍLIO PARA QUE ESTUDANTES DA FACULDADE 

DE MEDICINA DE MARÍLIA — FAMEMA TENHAM A OPORTUNIDADE DE DAR 

CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS. 

( ) sim. ( ) não. 

3. DA PROPOSTA 

3.1. Proposta para se candidatar: (Escreva sobre os motivos que o levaram a se inscrever neste processo 

seletivo, quais são suas expectativas, porque acredita que possa ajudar na formação do estudante de 

graduação da FAMEMA). 

3.2. As propostas deverão conter as seguintes informações: 

a) Informações sobre ações a serem executadas, metas a serem atingidas, indicadores que aferirão o 

cumprimento das metas e prazos para a execução das ações e para o cumprimento das metas; 
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b) Adequação da proposta aos objetivos do programa; 

c) Quantidade de bolsa(s):   	) bolsa(s) por mês (apresentar a quantidade de bolsas a serem 

concedidas, a pessoa jurídica parceira deve se comprometer a assumir os custos relativos A concessão de, 

no  minim,  1 (uma) bolsa/mês, sendo que para cada bolsa, a pessoa jurídica parceira pagará a quantia 

unitária de R$500,00 (quinhentos reais) por mês, durante o período de 12 (doze) meses ininterruptos); 

d) Apresentação do cronograma para a execução das atividades; 

e) Capacidade técnico-operacional da instituição proponente. 

c2(0 
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ANEXO IV 

ACORDO DE COOPERAÇÃO N° 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

A FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA, E A 

IORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL', 

OBJETIVANDO A (...). 

A Faculdade de Medicina de Marilia - FAMEMA, autarquia estadual de regime especial, 

inscrita no CNPJ (MF) sob n° 66.495.110/0001-80, localizada na Avenida Monte  Carmelo,  800, na 

Cidade de Marilia (SP), por seu Diretor Administrativo, o Professor Doutor Luis Carlos de Paula e Silva, 

portador da cédula de identidade R.G. n° 15.250.948, inscrito no CPF/MF sob o n° 054.760.948-57, 

doravante FAMEMA, e IORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL', com sede llogradouro, 

número, bairro, cidade, Estadol, inscrita no CNPJ/MF sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada 

neste ato, por seu [cargo do dirigente / procuradorl, 'NOME COMPLETO DO 

DIRIGENTE/PROCURADOR1, portador da cédula de identidade RG n° XX.XXX.XXX-X e inscrito 

no CPF/MF sob n° XXX.XXX.XXX-XX, doravante OSC, com fundamento no que dispõem a Lei 

Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014, e o Decreto Estadual n° 61.981, de 20 de maio de 2016, e suas 

alterações, resolvem firmar o presente Acordo de Cooperação, que será regido pelas cláusulas e condições 

que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Acordo de Cooperação, decorrente de Chamamento Público n° 1/2021, tem por objeto 

PROGRAMA DE BOLSAS PARA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PARCEIRAS POSSAM 

CONTRIBUIR, POR MEIO DE APOIO FINANCEIRO, COM A CONCESSÃO DE BOLSAS — 

AUXÍLIO PARA QUE ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARiLIA — 

FAMEMA TENHAM A OPORTUNIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, 

sem transferência de recursos financeiros entre os participes, consoante o plano de trabalho, parte 

integrante indissociável deste ajuste (Anexo I). 

PARÁGRAFO ÚNICO - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de metas, 

mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela OSC e 
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a:Alo acolhida em parecer técnico favorável do órgão competente, com ratificação pelo Diretor Geral da 

FAMEMA, vedada alteração do objeto. 

CLAUSULA SEGUNDA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste 

termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 2014 e 

legislação e regulamentação aplicáveis à espécie: 

I — DA FAMEMA: 

a. elaborar e conduzir a execução da política pública; 

b. emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, 

estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela OSC; 

c. realizar o processo de seleção dos estudantes que serão beneficiados com as bolsas, 

indicando à OSC o estudante selecionado, comprometendo-se a isentar a OSC de qualquer problema ou 

responsabilidade nesse sentido, observando-se a quantidade de bolsas definida no presente ajuste; 

d. elaborar o Edital contendo todas as etapas e procedimentos para a inscrição dos candidatos. 

Todas as etapas do processo de seleção a ser realizado pela FAMEMA e seus respectivos resultados 

também deverão ser divulgados, no sitio eletrônico da FAMEMA e no DOE, em caráter obrigatório, 

visando garantir a publicidade de todos os atos e procedimentos; 

e. caso um aluno selecionado venha a desistir do curso após ter sido indicado pela FAMEMA, 

ou após alguns meses do recebimento da bolsa, fica ajustado que será permitida a substituição deste 

bolsista. Para tanto, a FAMEMA terá até 30 (trinta) dias, contados da data da desistência, para realizar a 

indicação do novo bolsista, que por sua vez deverá obrigatoriamente constar no relatório de inscritos, sob 

pena do cancelamento automático e da perda da bolsa, caso este prazo não seja respeitado. Considerando 

que a bolsa é concedida pelo período de 12 (doze) meses, o aluno substituto  tell  direito ao valor da bolsa 

referente ao período remanescente; 

f. divulgar o PROGRAMA de bolsas em sua homepage, ou outro local de destaque no 

endereço eletrônico da FAMEMA, bem como em outras formas de publicidade para alcance geral dos 

interessados; 

g. informar à OSC o(s) nome(s), o(s) número(s) do CPF- Cadastro de Pessoa Física, os dados 

bancários e demais dados necessários do(s) estudante(s) beneficiado (s) com a bolsa; 

h. encaminhar mensalmente à OSC, até o dia 10 do mês subsequente, documento que ateste 

que o(s) estudante(s) beneficiado (s) com a bolsa atende(m) à frequência  minima  exigida de 90% 

(noventa por cento) de participação nas atividades educacionais no mês de referência, salvo em caso de 

falta justificada e de período de férias acadêmicas; 

i. acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo 

alcance dos resultados pactuados; 
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j. prestar apoio necessário e indispensável à OSC para que seja alcançado o objeto da parceria 

em toda sua extensão e no tempo devido; 

k. manter, em seu sitio eletrônico, a relação das parcerias celebradas e dos respectivos pianos 

de trabalho, até 180 (cento e oitenta) dias após o respectivo encerramento; 

I. publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos, contendo, pelo 

menos, o nome do gestor da parceria e do signatário representante da OSC; 

m. disponibilizar na integra, em seu  site  eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem 

como de todos os relatórios de resultados. 

II- DA OSC: 

a. a OSC se compromete a assumir os custos relativos á concessão de 	 

bolsa(s) para os estudantes de graduação selecionados e indicados pela FAMEMA, sendo que para cada 

bolsa a OSC pagará a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, durante o período de 12 (doze) 

meses ininterruptos; 

a.1. o valor mensal  sell  reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua vigência ou do mês 

do último reajuste aplicado, com base na correspondente variação do Índice de Preço ao Consumidor da 

Fundação do Instituto de pesquisa Econômica — IPC (FIPE), ou, se for extinto, de outro índice que venha 

a substitui-lo, a critério da Administração. 

b. fica ajustado que cada aluno selecionado e indicado pela FAMEMA terá direito somente a 

01 (uma) bolsa concedida por meio deste ajuste; 

c. o pagamento da quantia referente a cada bolsa será realizado até o dia 20 do mês 

subsequente, diretamente ao estudante selecionado e mediante crédito em conta corrente de sua 

titularidade, após o recebimento de documento emitido pela FAMEMA que ateste sua frequência. Caso a 

data de pagamento coincida com sábado, domingo ou feriado, o mesmo deverá ser antecipado para o 

primeiro dia útil anterior à data do pagamento; 

d. apresentar relatórios de execução do objeto, elaborados eletronicamente por meio de 

formulários próprios constantes do sitio eletrônico da FAMEMA; 

e. executar o plano de trabalho com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia; 

f. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados 

pactuados de forma otimizada; 

g. observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas da 

FAMEMA; 

h. responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da FAMEMA a inadimplência da OSC em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua 

execução; 
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i. divulgar, no seu  site  eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pela FAMEMA, todas as 

parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais 

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

j. assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o 

consentimento prévio e formal da FAMEMA, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da 

identidade visual do Governo do Estado de  Sao  Paulo.  

III  — OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COMUNS 2k FAMEMA E ik OSC: 

a. receber, em suas dependências, servidor(es) indicado(s) pelo participe para desenvolver 

atividades inerentes ao objeto do presente termo; 

b. dar imediato conhecimento ao participe de ato ou ocorrência que interfira no andamento das 

atividades decorrentes deste termo, para a adoção das medidas cabíveis; 

c. acompanhar e fiscalizar as ações relativas ao objeto do presente termo, por intermédio dos 

respectivos representantes; 

d. notificar o participe, por escrito, quando da ocorrência de imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas na execução das atividades decorrentes do presente termo; 

e. coeditar, em  Areas  de interesse comum, publicações e materiais de divulgação. 

CLAUSULA 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 FAMEMA 

informado 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, bem como as providências adotadas ou que serão 

adotadas para sanar os problemas detectados; 

c. acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC, propondo as medidas de ajuste e 

melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe for 

necessário; 

d. acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência 

e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

§ 1° - Fica designado como gestor Inome e qualificação geral e funcional do servidorl. 

§ 2° - O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pela FAMEMA, por meio de 

simples apostilamento. 
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§ 30  - Em caso de ausência temporária do gestor, a Diretoria Geral da FAMEMA ou quem ela 

indicar assumirá a gestão até o retorno daquele. 

§ 40  - Em caso de vacância da função de gestor, a Diretoria Geral da FAMEMA ou quem ela 

indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de simples apostilamento, até a indicação 

de novo gestor. 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

I - 0 presente termo não envolve a transferência de recursos financeiros ou materiais entre os 

participes. 

II - Os recursos utilizados para o pagamento da(s) bolsa(s) serão exclusivamente da OSC e 

serão transferidos diretamente ao(s) estudante(s) selecionado(s) e indicado(s) pela FAMEMA, sendo que, 

em nenhuma hipótese, a FAMEMA será responsável pelo recebimento e repasse do valor da bolsa.  

III  - Não caberá à FAMEMA, em nenhuma hipótese, a responsabilidade pelo pagamento das 

bolsas, caso o mesmo não seja efetuado pela OSC. 

CLAUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

0 prazo de vigência desta parceria é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo Único - No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo motivo relevante e 

interesse dos participes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de 

trabalho, mediante termo aditivo e previa autorização da Diretoria Geral da FAMEMA, respeitada a 

legislação vigente, após proposta previamente justificada pela OSC, baseada em parecer técnico favorável 

do órgão competente. 

CLÁUSULA SEXTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 

Em qualquer ação promocional relacionada à parceria serão, obrigatoriamente, seguidas as 

orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo. 

§ 1° - E vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da parceria 

sem o consentimento prévio e formal da FAMEMA. 

§ 2° - Caso a OSC realize ação promocional sem a aprovação da FAMEMA, o material 

produzido deverá ser imediatamente recolhido. 

§ 3° - A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional 

relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos 
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realizados no âmbito da presente parceria, deverá apresentar a marca do Governo do Estado de  Sao  Paulo, 

sendo vedada vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal da FAMEMA. 	

C 
CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

A presente parceria poderá, a qualquer tempo, ser denunciada por qualquer dos participes 

mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias e será rescindido por infração legal 

ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne 

jurídica, material ou formalmente inexequível. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, FAMEMA e OSC 

responderão pelas obrigações assumidas até a data de assinatura do respectivo termo de encerramento. 

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e 

condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado 

por qualquer dos participes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da 

Cláusula Primeira. 

CLAUSULA NONA - 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 31 de julho de 2014 e da legislação especifica, a FAMEMA poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar A OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei Federal n° 13.019, de 31 de julho de 

2014, observado o disposto no artigo 9° do Decreto Estadual n°61.981, de 20 de maio de 2016. 

§ 10 - Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, deverão ser as mesmas 

registradas no portal de parcerias com organizações da sociedade civil. 

§ 2° - Enquanto não implantado o portal de que trata o parágrafo anterior, as sanções serão 

registradas no sitio eletrônico da FAMEMA e, quando possível, no sitio e-sancoes.sp.gov.br. 

CLAUSULA DÉCIMA — DA DIVULGAÇÃO 

I - A OSC não poderá divulgar as ações e resultados decorrentes deste ajuste visando a 

exploração publicitária do ato. 

II — A FAMEMA divulgará o nome da OSC em seu sitio eletrônico, em campo apropriado, 

como forma de reconhecimento da Administração A OSC que se dispôs a contribuir com a comunidade, 

sem que reste caracterizada exploração publicitária do ato. 
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Ill - A divulgação das ações e resultados decorrentes deste ajuste somente poderá ser realizada 

observando-se as limitações devidas a publicidade em período eleitoral, bem como em conformidade com 

o artigo 37, § 10, da Constituição Federal de 1988. 

CLAUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as condições seguintes. 

§ 1° - Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vinculo empregaticio com 

a FAMEMA, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse Ultimo em relação As obrigações 

trabalhistas e demais encargos assumidos pela OSC. 

§ 2° - A FAMEMA não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento 

das obrigações fiscais, trabalhistas, previdencidrias e comerciais assumidas pela OSC, não se 

responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais. 

§ 3° - Todas as comunicações relativas a esta parceria serão consideradas como regularmente 

efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 

§ 4° - As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas 

através da regular instrução processual, em meio fisico. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da Comarca da Capital do Estado de  Sao  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, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos 

legais. 

Marilia, 	de 	de 20 	. 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Faculdade de Medicina de Manha 
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'NOME DO DIRIGENTE / PROCURADOR DA OSCI 
[cargo do dirigente / procurador] da OSC 

Testemunhas: 

Nome: 	 Nome: 

RG: 	 RG: 

CPF: 	 CPF: 
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MINUTA DE CONVÊNIO 

CONVÊNIO N° 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA E A 

IINSTITU1001, OBJETIVANDO A (...). 

A Faculdade de Medicina de Marilia - FAMEMA, autarquia estadual de regime especial, 

inscrita no CNPJ (MF) sob n° 66.495.110/0001-80, localizada na Avenida Monte  Carmelo,  800, na 

Cidade de Marilia (SP), por seu Diretor Administrativo, o Professor Doutor Luis Carlos de Paula e Silva, 

portador da cédula de identidade R.G. n° 15.250.948, inscrito no CPF/MF sob o n° 054.760.948-57, 

doravante FAMEMA, e IINSTITUIÇÃO1, com sede [logradouro, número, bairro, cidade, Estadol, 

inscrita no CNPJ/MF sob n° XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste ato, por seu [cargo do 

dirigente/procurador, [NOME COMPLETO DO DIRIGENTE/PROCURADORI, portador da 

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

doravante INSTITUIÇÃO, com fundamento no que dispõem a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, e o Decreto Estadual n° 59.215, de 21 de maio de 2013, e suas alterações, resolvem firmar o 

presente Convênio, que  sera  regido pelas cláusulas e condições que seguem: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

0 presente Convênio, decorrente de Chamamento Público n° 1/2021, tem por objeto o PROGRAMA DE 

BOLSAS PARA QUE AS PESSOAS JURÍDICAS PARCEIRAS POSSAM CONTRIBUIR, POR 

MEIO DE APOIO FINANCEIRO, COM A CONCESSÃO DE BOLSAS — AUXÍLIO PARA QUE 

ESTUDANTES DA FACULDADE DE MEDICINA DE MARÍLIA — FAMEMA TENHAM A 

OPORTUNIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOS SEUS ESTUDOS, sem transferência de 

recursos financeiros entre os participes, consoante o plano de trabalho, parte integrante indissociável deste 

ajuste (Anexo I). 

PARÁGRAFO ÚNICO 0 plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de metas, 

mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente justificada pela 
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INSTITUIÇÃO e acolhida em parecer técnico favorável do órgão competente, com ratificação pelo 

   

   

Diretor Geral da FAMEMA, vedada alteração do objeto. 

CLAUSULA SEGUNDA — DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES 

São responsabilidades e obrigações, além de outros compromissos assumidos por meio deste 

termo e respectivo plano de trabalho, os previstos na Lei Federal n° 8.666/1993 e legislação e 

regulamentação aplicáveis à espécie: 

I- DA FAMEMA: 

a. elaborar e conduzir a execução da política pública; 

b. emanar diretrizes sobre a política pública a ser executada por meio do presente termo, 

estabelecendo conceitos e critérios de qualidade a serem observados pela INSTITUIÇÃO; 

c. realizar o processo de seleção dos estudantes que serão beneficiados com as bolsas, 

indicando A INSTITUIÇÃO o estudante selecionado, comprometendo-se a isentar a INSTITUIÇÃO de 

qualquer problema ou responsabilidade nesse sentido, observando-se a quantidade de bolsas definida no 

presente ajuste; 

d. elaborar o Edital contendo todas as etapas e procedimentos para a inscrição dos candidatos. 

Todas as etapas do processo de seleção a ser realizado pela FAMEMA e seus respectivos resultados 

também deverão ser divulgados, no sitio eletrônico da FAMEMA e no DOE, em caráter obrigatório, 

visando garantir a publicidade de todos os atos e procedimentos; 

e. caso um aluno selecionado venha a desistir do curso após ter sido indicado pela FAMEMA, 

ou após alguns meses do recebimento da bolsa, fica ajustado que será permitida a substituição deste 

bolsista. Para tanto, a FAMEMA terá até 30 (trinta) dias, contados da data da desistência, para realizar a 

indicação do novo bolsista, que por sua vez deverá obrigatoriamente constar no relatório de inscritos, sob 

pena do cancelamento automático e da perda da bolsa, caso este prazo não seja respeitado. Considerando 

que a bolsa é concedida pelo período de 12 (doze) meses, o aluno substituto  tell  direito ao valor da bolsa 

referente ao período remanescente; 

f. divulgar o PROGRAMA de bolsas em sua homepage, ou outro local de destaque no 

endereço eletrônico da FAMEMA, bem como em outras formas de publicidade para alcance geral dos 

interessados; 

g. informar à INSTITUIÇÃO o(s) nome(s), o(s) número(s) do CPF- Cadastro de Pessoa 

Física, os dados bancários e demais dados necessários do(s) estudante(s) beneficiado (s) com a bolsa; 

h. encaminhar mensalmente à INSTITUIÇÃO, até o dia 10 do mês subsequente, documento 

que ateste que o(s) estudante(s) beneficiado (s) com a bolsa atende(m) à frequência  minima  exigida de 

90% (noventa por cento) de participação nas atividades educacionais no Ines de referência, salvo em caso 

de falta justificada e de período de férias acadêmicas; 
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i. acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste termo, devendo zelar pelo 

alcance dos resultados pactuados; 

j. prestar apoio necessário e indispensável A INSTITUIÇÃO para que seja alcançado o objeto 

pactuado em toda sua extensão e no tempo devido; 

k. publicar, no Diário Oficial do Estado, extrato deste termo e de seus aditivos; 

I. disponibilizar na integra, em seu  site  eletrônico, o teor deste termo e de seus aditivos, bem 

como de todos os relatórios de resultados. 

II- DA INSTITUIÇÃO: 

a. a INSTITUIÇÃO se compromete a assumir os custos relativos A concessão de 

( 	) bolsa(s) para os estudantes de graduação selecionados e indicados pela FAMEMA, sendo que 

para cada bolsa a INSTITUIÇÃO pagará a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) por mês, durante o 

período de 12 (doze) meses ininterruptos; 

a. 1. o valor mensal será reajustado a cada 12 (doze) meses, a contar de sua vigência ou do mês 

do último reajuste aplicado, com base na correspondente variação do Índice de Preço ao Consumidor da 

Fundação do Instituto de pesquisa Econômica — IPC  (FIFE),  ou, se for extinto, de outro índice que venha 

a substitui-lo, a critério da Administração. 

b. fica ajustado que cada aluno selecionado e indicado pela FAMEMA  tell  direito somente a 

01 (uma) bolsa concedida por meio deste ajuste; 

c. o pagamento da quantia referente a cada bolsa será realizado até o dia 20 do mês 

subsequente, diretamente ao estudante selecionado e mediante crédito em conta corrente de sua 

titularidade, após o recebimento de documento emitido pela FAMEMA que ateste sua frequência. Caso a 

data de pagamento coincida com sábado, domingo ou feriado, o mesmo deverá ser antecipado para o 

primeiro dia útil anterior A data do pagamento; 

d. apresentar relatórios de execução do objeto, elaborados eletronicamente por meio de 

formulários próprios constantes do sitio eletrônico da FAMEMA; 

e. executar o plano de trabalho com observância aos princípios da legalidade, da legitimidade, 

da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade, da eficiência e da eficácia; 

f. zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os resultados 

pactuados de forma otimizada; 

g. observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações emanadas da 

FAMEMA; 

h. responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos encargos 

trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais relacionados A execução do objeto, não implicando 

responsabilidade solidária ou subsidiária da FAMEMA a inadimplência da OSC em relação ao referido 

pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição A sua 

execução; 
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i. divulgar, no seu  site  eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, na forma e prazos definidos pela FAMEMA, todas as 

parcerias celebradas com esse último, observando-se as informações mínimas exigidas e eventuais 

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

j. assegurar que toda divulgação das ações objeto da parceria seja realizada com o 

consentimento prévio e formal da FAMEMA, bem como conforme as orientações e diretrizes acerca da 

identidade visual do Governo do Estado de  Sao  Paulo.  

III  — OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES COMUNS Á FAMEMA E À 

INSTITUIÇÃO: 

a. receber, em suas dependências, servidor(es) indicado(s) pelo participe para desenvolver 

atividades inerentes ao objeto do presente termo; 

b. dar imediato conhecimento ao participe de ato ou ocorrência que interfira no andamento das 

atividades decorrentes deste termo, para a adoção das medidas cabíveis; 

c. acompanhar e fiscalizar as ações relativas ao objeto do presente termo, por intermédio dos 

respectivos representantes; 

d. notificar o participe, por escrito, quando da ocorrência de imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas na execução das atividades decorrentes do presente termo; 

e. coeditar, em áreas de interesse comum, publicações e materiais de divulgação. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DO CONVÊNIO 

O gestor fará a interlocução técnica com a INSTITUIÇÃO, bem como o acompanhamento e a 

fiscalização da execução do objeto deste ajuste, devendo zelar pelo seu adequado cumprimento e manter a 

FAMEMA informada sobre o andamento das atividades, competindo-lhe em especial: 

a. acompanhar e fiscalizar a execução do objeto do ajuste; 

b. informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos que comprometam ou possam 

comprometer as atividades ou metas pactuadas, bem como as providências adotadas ou que sego 

adotadas para sanar os problemas detectados; 

c. acompanhar as atividades desenvolvidas pela INSTITUIÇÃO, propondo as medidas de 

ajuste e melhoria segundo as metas pactuadas e os resultados observados, com o assessoramento que lhe 

for necessário; 

d. acompanhar e avaliar a adequada implementação da política pública, verificando a coerência 

e veracidade das informações apresentadas nos relatórios gerenciais; 

§  lo  - Fica designado como gestor Inome e qualificação geral e funcional do servidori. 
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§ 2° - 0 gestor do convênio poderá ser alterado a qualquer tempo pela FAMEMA, por meio de 

simples apostilamento. 

§ 3° - Em caso de ausência temporária do gestor, a Diretoria Geral da FAMEMA ou quem ela 

indicar assumirá a gestão até o retorno daquele. 

§ 4° - Em caso de vacância da função de gestor, a Diretoria Geral da FAMEMA ou quem ela 

indicar assumirá interinamente a gestão do convênio, por meio de simples apostilamento, até a indicação 

de novo gestor. 

CLAUSULA QUARTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

I - 0 presente termo não envolve a transferência de recursos financeiros ou materiais entre os 

participes. 

II - Os recursos utilizados para o pagamento da(s) bolsa(s) serão exclusivamente da 

INSTITUIÇÃO e serão transferidos diretamente ao(s) estudante(s) selecionado(s) e indicado(s) pela 

FAMEMA, sendo que, em nenhuma hipótese, a FAMEMA  sell  responsável pelo recebimento e repasse 

do valor da bolsa.  

III  - Não caberá A FAM EMA, em nenhuma hipótese, a responsabilidade pelo pagamento das 

bolsas, caso o mesmo não seja efetuado pela INSTITUIÇÃO. 

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

0 prazo de vigência deste convênio é de 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura. 

Parágrafo único - No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo motivo relevante e 

interesse dos participes, o ajuste poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o plano de 

trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização da Diretoria Geral da FAMEMA, respeitada a 

legislação vigente, após proposta previamente justificada pela INSTITUIÇÃO, baseada em parecer 

técnico favorável do órgão competente. 

CLAUSULA SEXTA - DA AÇÃO PROMOCIONAL 

Em qualquer ação promocional relacionada ao presente convênio serão, obrigatoriamente, 

seguidas as orientações contidas no Manual de Identidade Visual do Governo do Estado de São Paulo. 

§ 1° - E vedada â. INSTITUIÇÃO a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto 

do convênio sem o consentimento prévio e formal da FAMEMA. 

§ 2° - Caso a INSTITUIÇÃO realize ação promocional sem a aprovação da FAMEMA, o 

material produzido deverá ser imediatamente recolhido. 
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§ 30 - A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional t.2)a 
relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes de trabalhos 

realizados no âmbito do presente ajuste, devera apresentar a marca do Governo do Estado de São Paulo, 

sendo vedada a sua divulgação total ou parcial sem o consentimento prévio e formal da FAMEMA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO 

0 presente convênio poderá, a qualquer tempo, ser denunciado por qualquer dos participes 

mediante notificação escrita com antecedência de 60 (sessenta) dias e  sera  rescindido por infração legal 

ou descumprimento das obrigações assumidas, ou pela superveniência de norma legal ou fato que o torne 

jurídica, material ou formalmente inexequível. 

Parágrafo Único - Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, FAMEMA e 

INSTITUIÇÃO responderão pelas obrigações assumidas ate a data de assinatura do respectivo termo de 

encerramento. 

CLAUSULA OITAVA - DAS ALTERAÇÕES 

Este termo poderá ser alterado, mediante termo aditivo, em qualquer de suas cláusulas e 

condições, exceto no que tange ao seu objeto, de comum acordo, desde que tal interesse seja manifestado 

por qualquer dos participes, previamente e por escrito, observado o disposto no parágrafo único da 

Clausula Primeira. 

CLAUSULA NONA - DAS RESPONSABILIZAÇÕES E DAS SANÇÕES 

Pela execução do ajuste em desacordo com as cláusulas ou obrigações constantes deste 

instrumento e do plano de trabalho, a FAMEMA poderá, garantida a previa defesa, aplicar 

INSTITUIÇÃO as sanções previstas nos artigos 87 e 88 da Lei Federal n° 8.666/1993. 

Parágrafo Único - A imposição das penalidades previstas nesta Clausula dependerá da 

gravidade do fato que as motivar, considerada sua avaliação na situação e circunstancias objetivas em que 

ela ocorreu. 

CLAUSULA DECIMA — DA DIVULGAÇÃO 

I - A INSTITUIÇÃO não poderá divulgar as ações e resultados decorrentes deste ajuste 

visando a exploração publicitária do ato. 

II — A FAMEMA divulgará o nome da INSTITUIÇÃO em seu sitio eletrônico, em campo 

apropriado, como forma de reconhecimento da Administração à INSTITUIÇÃO que se dispôs a 

contribuir com a comunidade, sem que reste caracterizada exploração publicitária do ato. 
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III  — A divulgação das ações e resultados decorrentes deste ajuste somente poderá ser realizada 

observando-se as limitações devidas a publicidade em período eleitoral, bem como em conformidade com 

o artigo 37, § 1°, da Constituição Federal de 1988. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Acordam os participes, ainda, em estabelecer as condições seguintes. 

§ 1° - Os trabalhadores contratados pela INSTITUIÇÃO não guardam qualquer vinculo 

empregaticio com a FAMEMA, inexistindo, também, qualquer responsabilidade desse último em relação 

As obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela INSTITUIÇÃO. 

§ 2° - A FAMEMA não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de cumprimento 

das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas pela INSTITUIÇÃO, não se 

responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais. 

§ 3° - Todas as comunicações relativas a este convênio serão consideradas como regularmente 

efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 

§ 4° - As exigências que não puderem ser cumpridas por meio eletrônico deverão ser supridas 

através da regular instrução processual, em meio fisico. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO 

Fica eleito o Foro 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, na presença das testemunhas abaixo assinadas, para que produza os efeitos 

legais. 

Manha, 	de 	de 20 	 

XXXXXXXXXXXXXXXX 
Faculdade de Medicina de Marilia 

/ 
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[NOME DO DIRIGENTE / PROCURADOR DA INSTITUIÇÃOI 
[cargo do dirigente / procurador] da INSTITUIÇÃO 

Testemunhas: 

  

   

Nome: 	 Nome: 

RG: 	 RG: 

CPF: 	 CPF: 
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ANEXO VI 

MODELO DO PLANO DE TRABALHO 
I — INTRODUÇÃO 

a) 	Breve Histórico da Instituição Parceira 

(Descrever brevemente o contexto histórico da Instituição Parceira, sua fundação, 

mercado de atuação  etc.).  

h) 	Características da Instituição 

(Descrever brevemente as características da Instituição Parceira: número de lojas e/ou 

filiais, número de empregados, programas sociais que já participa  etc.).  

II - 	INFORMAÇÕES CADASTRAIS 

a) Instituição Parceira 

Razão Social 

CNPJ 

Endereço 

Cidade UF 

CEP DDD/Telefone  

E-mail  

b) Responsável(is)  

Responsável pela Instituição Parceira 

CPF RG Órgão Expedidor 

Cargo Função 

Endereço Completo 

Cidade UF 

CEP Telefone  

E-mail  

LICITACOES E COMPRAS 

Av.  Monte Carmelo, 800 - Manilla - SP - CEP 17519-030  

Fone:  (14) 3311-2986 - Email: licitacoes@famema.br  

34 



SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARILIA  fit 
Famema  

III  — QUALIFICAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 

a) Identificação do Objeto  

Concessão de bolsa(s)-auxilio para estudantes da Faculdade de Medicina de  Mari  lia — 

FAMEMA, em situação de vulnerabilidade socioeconômica, por meio de apoio financeiro. 

b) Objetivo 

Manter os estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica na faculdade, 

visando atender suas necessidades básicas de alimentação, transporte e moradia, para que os 

mesmos tenham a oportunidade de dar continuidade aos seus estudos. 

c) Justificativa 

A parceria se justifica pela necessidade de se oferecer condições mínimas de 

sobrevivência aos estudantes oriundos de camadas mais pobres da nossa sociedade, pois, 

apesar do ensino superior ser oferecido gratuitamente pela Faculdade de Medicina de Marilia 

— FAMEMA, há estudantes que não tem a  minima  condição de se manter, uma vez que as 

despesas com alimentação, transporte, moradia, materiais, entre outras, não poderão ser 

suficientemente supridas por representarem um peso no orçamento individual e/ou familiar, 

culminando, na maioria das vezes, no abandono dos cursos. 

A solidariedade com os estudantes mais necessitados é condição impar para se 

oferecer a igualdade no ensino e ampliar as oportunidades dos menos favorecidos. 

d) Metas a Serem Atingidas 

Meta Quantitativa: 

META MENSAL  DESCRIÇÃO INDICADOR DE ALCANCE DA META 

Manter 100% do pagamento Efetuar 	o 	pagamento 	da(s) Ng  de bolsa(s) auxilio paga(s) X 
de 	bolsa(s)-auxilio 	ao(s) bolsa(s)-auxilio 	 ao(s) 100 = 100% 
estudante(s) 	da 	FAMEMA estudante(s) 	 apto(s) N° de estudante(s) apto(s) a 
apto(s) a receberem o auxilio. apontado(s) 	em 	Relatório receberem a(s) bolsa(s)-auxilio 

Mensal enviado pela FAMEMA 
Institui0o Parceira. 

Meta Qualitativa:  

META MENSAL  DESCRIÇÃO INDICADOR DE ALCANCE DA META 

Manter 	100% 	do 
pagamento 	de 	bolsa(s)- 

Efetuar 	o 	pagamento 	da(s) 
bolsa(s)-auxilio 	ao(s) 

N° de bolsa(s) auxilio paga(s) no prazo = 100% 
X 100 
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N° FAMEMA 
INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA 
VALOR TOTAL 

OBJETO POR 

AGRUPAMENTO 

R$ R$ 0,00 1 100,00% 

Bolsa(s)-auxilio 	ao(s) 

estudante(s) da FAMEMA em 

situação de vulnerabilidade 

socioeconomica 

100,00% TOTAL GERAL 

 

II 

Famerria 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

FACULDADE DE MEDICINA DE MARLIA 

META MENSAL  DESCRIÇÃO INDICADOR DE ALCANCE DA META 

auxilio ao(s) estudante(s) 

da FAMEMA apto(s) a 

receberem o auxilio, de 

acordo com o cronograma 

de 	desembolso, 	sem 

atrasos. 

estudante(s) 	apto(s) 

apontado(s) em Relatório 

Mensal 	enviado 	pela 

FAMEMA 	à 	Instituição 

Parceira, de acordo com o 

cronograma de desembolso, 

sem atrasos. 

N° de estudante(s) apto(s) a 

receberem a(s) bolsa(s)-auxilio 

e) Etapas ou Fases de Execução 

Os recursos utilizados para o pagamento da(s) bolsa(s)-auxilio  sera  exclusivamente da Instituição 

Parceira e será(ão) transferido(s) diretamente ao(s) estudante(s) selecionado(s) indicado(s) pela 

FAMEMA. 

Não cabe a FAMEMA qualquer responsabilidade de recebimento e repasse de valores, bem como, esta 

também não  sera  responsável por efetuar qualquer pagamento, caso o mesmo não seja efetivado pela 

Instituição Parceira. 

ETAPA DESCRIÇÃO DURAÇÃO 
APLICAÇÃO 

MENSAL 

APLICAÇÃO TOTAL 

DO 

EXERCÍCIO 

Bolsa(s)-auxílio 	ao(s) 	estudante(s) 	da 

1 	FAMEMA em situação de vulnerabilidade 

socioeconOmica 

        

 

12 meses 

      

  

R$ 

    

       

        

TOTAL GERAL 	R$ 

f)  Plano de Aplicação de Recursos Financeiros 

(a especificação do objeto pode ser verificada no item  III;  letra "a" Identificação do Objeto) 
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IV — CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 

MS  PARCELAS OBJETO BASE MENSAL FAMEMA 
INSTITUIÇÃO 

PARCEIRA 

Bolsa- 
XX/202X 

auxilio 
R$ R$ 0,00 R$ 

XX/202X 2? 
Bolsa- 

auxilio 
R$ R$ 0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

XX/202X 42  
Bolsa- 

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 5g 

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 62  

auxilio 
R$ R$ 0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 72  

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 82  

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 92  

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

XX/202X 102. 
Bolsa- 

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 112  

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

Bolsa- 
XX/202X 122  

auxilio 
R$ R$0,00 R$ 

TOTAL GERAL R$ 	 R$ 0,00 R$ 	 

V 	- 	PREVISÃO de EXECUÇÃO DO OBJETO 

- Inicio: 06/12/2021 

- Duração: 12 (doze) meses — Término previsto: 05/12/2022. 

VI - ASSINATURAS 

Pela Instituição Parceira: 

Nome 

Cargo 

Pela FAMEMA: 

Prof. Dr. Luis Carlos de Paula e Silva  

Diretor Administrativo  
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