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CHAMAMENTO PÚBLICO N° 002/2021 

   

A Câmara Municipal de Itapevi, nos termos da Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993, 

torna público o presente Edital de Chamamento Público visando a seleção de Instituições 

Educacionais de Nível Superior interessados em celebrar Termo de Convênio, cujo objeto é o 

oferecimento de curso de Mestrado Acadêmico na área de concentração de Gestão Pública, na 

Modalidade EAD  

   

1. DO CHAMAMENTO PÚBLICO  

  

1.1 A Câmara Municipal de Itapevi, torna público, para conhecimento de quantos possam se 

interessar, que, em obediência ao que preceituam as disposições contidas na Lei n° 8.666, de 

21 de junho de 1993, bem como as demais normas que regem a matéria e disposições deste 

Instrumento, realizará CHAMAMENTO PÚBLICO visando a seleção de Instituições 

Educacionais de Nível Superior interessados em celebrar Termo de Convênio, cujo objeto é o 

oferecimento de curso de Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional, 

na Modalidade EAD , de acordo com as disposições contidas neste Instrumento Convocatório, 

cuja integralidade encontra-se publicada no sítio eletrônico da Câmara Municipal de Itapevi e 

no Diário Oficial do Estado de São Paulo. 

 

2. DA JUSTIFICATIVA 

Após a realização de alguns cursos de qualificação e aperfeiçoamento através da Faculdade de 

Sociologia e Política – FESPSP que culminaram com a realização de um curso de pós-graduação  

Lato Sensu e Ciência da Política Contemporânea, conclui-se que é proveitosa a realização de um 

curso de mestrado, a fim de dar sequência à formação e capacitação em educação continuada. 
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3. AQUISIÇÃO DO EDITAL 

3.1 O presente Edital poderá ser obtido na Coordenadoria de Licitações e Contratos, sito à Rua 

Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, n° 80, Vila Nova Itapevi, Município de Itapevi, neste Estado, 

de segunda à sexta-feira, no horário das 09h às 16h, até a data designada para a abertura do certame 

ou através de download pelo Portal da Transparência, disponível no site 

www.camaraitapevi.sp.gov.br. 

 

4. INFORMAÇÕES 

4.1 Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas na interpretação deste Edital e de 

seus anexos, deverão ser encaminhados com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da data-limite 

para o encerramento das inscrições, exclusivamente de forma eletrônica, pelo endereço 

licitacao@camaraitapevi.sp.gov.br, indicando no assunto "Edital Chamamento Público n° 

xxx/2021  

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

esclarecimentos serão prestados pela Câmara Municipal de Itapevi por meio do mesmo endereço 

eletrônico indicado no item 4.1 deste Edital; 

4.3 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 o princípio da isonomia.  

4.4 Todos os custos decorrentes da inscrição e quaisquer outras despesas correlatas a 

participação no Chamamento Público serão de inteira responsabilidade das Instituições 

Educacionais, não cabendo nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Câmara 

Municipal de Itapevi. 

 

5. RECEBIMENTO DOS ENVELOPES  

 

5.1 Os envelopes contendo as propostas e os documentos de habilitação das Instituições 

Educacionais interessadas deverão ser entregues diretamente na Coordenadoria de Licitações e 

Contratos, 15 de setembro de 2021 até 07 de outubro de 2021, , na Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro 

das Neves, n° 80 - Vila Nova Itapevi – Itapevi/SP 

http://www.camaraitapevi.sp.gov.br/
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6. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 

6.1 Poderão participar deste Chamamento somente: 

6.1.1 Instituições Educacionais de Ensino Superior sem fins lucrativos que ofereçam o 

curso na área de concentração de Gestão Pública em EAD e que possuam reconhecimento e 

aprovação do curso pelo Ministério da Educação - MEC;  

 

6.2 Será vedada a participação de Instituições: 

6.2.1 Que possuam em seu quadro societário, ou responsáveis, conselheiros, delegados 

ou funcionários da Câmara Municipal de Itapevi e seus parentes de primeiro grau consanguíneo;  

6.2.2 Que tenha alguma irregularidade na documentação disposta no item 9 deste edital, 

a mesma terá sua inscrição e credenciamento indeferidos.   

7. DA PROPOSTA COMERCIAL 

 

7.1 O envelope nº 1 conterá a proposta comercial, que deverá ser apresentada em papel 

timbrado da Instituição, sem emendas ou rasura, devendo seguir preferencialmente o modelo-

padrão constante do Anexo II deste Edital; 

7.2 O preço apresentado deve incluir todos os custos básicos, diretos e indiretos, bem como 

encargos sociais, trabalhistas, fiscais e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou 

venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto ofertado, e todos os demais custos 

concernentes à plena e satisfatória execução do objeto, nos termos das especificações que constam 

do presente Edital; 

7.3 Deverá constar na proposta a apresentação da Instituição incluindo: estrutura, certificações 

e conceito do curso no MEC. 
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8. APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE PARA PARTICIPAÇÃO DO 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

8.1 O envelope deverá conter: 

8.1.1  A proposta comercial, que deverá ser apresentada em papel timbrado da 

Instituição, sem emendas ou rasura, devendo seguir preferencialmente o modelo-padrão 

constante do Anexo II deste Edital; 

8.1.2 O preço cotado deve incluir todos os custos básicos, diretos e indiretos, bem como 

encargos sociais, trabalhistas, fiscais e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou 

venham a incidir direta ou indiretamente sobre o objeto ofertado, e todos os demais custos 

concernentes à plena e satisfatória execução do objeto, nos termos das especificações que 

constam do presente Edital; 

 

8.1.3 Deverá constar na proposta a apresentação da Instituição incluindo: estrutura, 

certificações, nome do curso, grade com carga horária de cada disciplina e conceito do curso 

no MEC. 

 

9.  DA DOCUMENTAÇÃO 

9.1 Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e alterações subsequentes, 

devidamente registrados no Cartório Civil competente, em se tratando de sociedades empresárias 

ou simples ou Eireli, e no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição 

de seus administradores; 

9.1.1 O Estatuto Social deverá estar publicado na Imprensa Oficial da União, Distrito 

Federal ou do Estado, conforme o lugar em que esteja situada a sede da Instituição; 

9.1.2 Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhada da prova 

de diretoria em exercício; 
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9.1.3 Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira 

em funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

 

 

 

 

9.1.4 CPF e RG do(s) representante(s) legal(is), com poderes de representação 

devidamente comprovados seja pelo instrumento previsto no item ou por meio de procuração 

com a respectiva cópia do documento de identificação anexa; 

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

9.1.6 Prova de regularidade perante a Receita Federal do Brasil e a Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 

9.1.7 Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 

mediante a apresentação do "CRF" - Certificado de Regularidade Fiscal expedido pela Caixa 

Econômica Federal; 

9.1.8 Prova de Regularidade para com a Fazenda Municipal mediante apresentação de 

certidão negativa de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante; 

9.1.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) para comprovação da 

inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos do inciso IV, 

art. 27, e inciso V, art. 29 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei 

nº 12.440, de 7 de julho de 2011; 

9.1.10 Declaração, sob as penas da lei, de que vem dando cumprimento ao disposto no 

inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal (Lei nº. 9854, de 27/10/99), conforme anexo 

V 

9.1.11 Declaração de Concordância aos termos do Edital e inexistência de fatos 

supervenientes impeditivos da habilitação, conforme modelo constante do Anexo IV do Edital 

9.1.12 Comprovante de reconhecimento e aprovação do curso pelo Ministério da 

Educação - MEC; 

9.1.13 Plano de trabalho contendo: 
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9.1.13.1 A identificação clara e precisa do projeto a ser executado e a definição dos 

parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;  

9.1.13.2 Apresentação das metas que deverão ser atingidas durante a vigência do convênio; 

9.1.13.3 Apresentação das etapas de execução especificando-se datas de início e fim da 

execução do objeto do convênio, além de prazos para a realização de cada etapa do Projeto; 

9.2 Os documentos exigidos deverão ser apresentados em cópia simples ou cópia autenticada 

por cartório competente. 

 

 

10. DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

10.1 Caberá a Câmara Municipal de Itapevi: 

10.1.1 Divulgar, por seus meios de comunicação, o objeto deste acordo de cooperação, 

juntamente com o nome da Instituição; 

10.1.2 Acompanhar o desenvolvimento dos compromissos pactuados.   

10.1.3 Adotar as providências cabíveis quando do descumprimento das cláusulas 

conveniais. 

10.2 Caberá a Instituição Educacional:  

10.2.1 Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, 

adotando todas as medidas necessárias à correta execução deste Convênio; 

10.2.2 Oferecer corpo docente de cada curso; 

10.2.3 Disponibilizar para a Câmara Municipal de Itapevi, material gráfico para 

divulgação dos cursos ou programas oferecidos 

10.2.4 Elaborar e disponibilizar material didático para os alunos matriculados; 

10.2.5 Responsabilizar-se pelo processo seletivo (vestibular) para preenchimento 

das vagas; 

10.2.6 Fornecer, à CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, dados de conta 

corrente bancária, em seu nome, na qual será feita o repasse de valores; 

10.2.7 Responsabilizar-se pelos valores oriundos da inscrição dos interessados em 

participar do Mestrado e o valor oriundo da matrícula dos inscritos; 

10.2.8 Informar, semestralmente, ao Departamento de Recursos Humanos da 

Câmara Municipal de Itapevi, a relação de servidores dependentes matriculados; 
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10.2.9 Disponibilizar orientador aos alunos sem acréscimo ao valor mensal 

contratado; 

10.2.10 Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto 

pactuado no Convênio, observando prazos e custos, designando profissionais habilitados 

no local da intervenção, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado; 

10.2.11 Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da 

execução das atividades conveniadas, em conformidade com as normas brasileiras e os 

normativos dos programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios; 

 

 

 

10.2.12 Submeter previamente à CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI qualquer 

proposta de alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste 

instrumento, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à execução 

das despesas e as normativas; 

10.2.13 Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa própria excedente aos 

recursos financeiros fixados neste instrumento; 

10.2.14 Realizar os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas 

Especial do Convênio, quando couber; 

10.2.15 Apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste 

Convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento; 

10.2.16 Constituir grupo gestor para o convênio, comprovando sua composição e 

funcionamento; 

10.2.17 Proceder diretamente a compra, nos termos da Lei nº 8.666/93 – Lei de 

Licitações e TERMO DE CONVÊNIO Administrativo –, dos insumos para execução do 

objeto do presente convênio; 

10.2.18 Responsabilizar-se pelo apoio técnico na condução dos projetos de pesquisa 

científica e tecnológica que resultarão nas dissertações 

10.2.19 Responsabilizar-se pela expedição das titulações Conferidas. 
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11 O PROCESSO DE SELEÇÃO 

11.1 Poderão participar desta seleção, as instituições de ensino públicas e privadas, interessadas 

em oferecer o curso de Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional na 

Modalidade EAD reconhecido pelo MEC; 

11.2  As seleções das Instituições serão realizadas através, da proposta do curso, plano de 

trabalho (Anexo II) e documentação comprobatória constante no item 9 deste edital; 

11.3  Os documentos serão avaliados pela Comissão de Seleção previamente designada; 

11.4  A Comissão de seleção avaliará as propostas e divulgará os resultados no Portal da 

Transparência da Câmara Municipal de Itapevi e (no Diário Oficial do Estado) no prazo de até 

15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de recebimento/protocolo dos documentos 

exigidos no item 7 deste edital; 

11.5  Caso o número mínimo de alunos não seja obtido, impedindo assim a realização do curso, 

não caberá a Câmara Municipal de Itapevi nenhuma obrigação financeira ou indenização à 

Instituição, sob qualquer título; 

11.6  Após análise e aprovação dos documentos conforme ítem 9 deste edital, o credenciamento 

da Instituição será efetivado por meio da assinatura do TERMO DE CONVÊNIO; 

11.7  Decorrida a assinatura do Acordo, a Câmara Municipal de Itapevi iniciará a divulgação do 

Curso; 

11.8  Caso a Instituição de Ensino tenha alguma irregularidade, a mesma terá sua inscrição 

indeferida  

12 PROCEDIMENTO PARA SELEÇÃO DA INSTITUIÇÃO  

12.1 As propostas e documentação serão analisados pela Comissão de Seleção do Chamamento 

Público, que concluirão pelo deferimento ou indeferimento das instituições interessadas.  

12.2 Os protocolos de recebimento dos documentos não implicam na seleção da instituição, o 

que somente será efetuado após análise e aprovação das propostas dos cursos e documentação 

das interessadas.  
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12.3 As inscrições que não atenderem às disposições constantes neste edital e/ou 

que não apresentem os documentos exigidos serão indeferidas.  

 

12.4 Não serão considerados motivos para indeferimento da participação irregularidades 

materiais (erros de digitação, concordância verbal etc.) nas inscrições, propostas e 

documentação, desde que sejam irrelevantes; 

 

12.5  A instituição que tiver o seu pleito indeferido poderá apresentar recurso, no prazo de até 

05(cinco) dias úteis a contar da data do recebimento da comunicação formal por parte da 

Câmara Municipal de Itapevi; 

 

12.6  A Comissão de Seleção do Chamamento terá o prazo de até 05 (cinco) dias úteis para 

analisar o recurso e manifestar sobre seu provimento; 

 

12.7  Concluída a análise das inscrições e possíveis recursos, a Câmara Municipal de Itapevi 

fará a devida divulgação das Instituições selecionadas através de seus meios de comunicação.  

 

13 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes desta licitação, correrão à conta dos recursos classificados na dotação 

orçamentária nº 01.01.01.01.122.0021.2077.3390.3900. 

   

14 DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO  

O Convênio a ser celebrado terá vigência de 24 meses.  

  

15 - PENALIDADES 
 

15.1  Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a o Termo de 

Convênio, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 

retardamento da execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 

do Convênio, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, poderá ser penalizado, 

após direito de defesa, com o impedimento de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito 

Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 

edital e na Ata e das demais cominações legais previstas pela Lei Federal 8.666/93; 
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a.  A penalidade aplicável acima é a prevista no art. 86 e 87, da Lei 

Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes, sendo que, com referência às multas, 

serão aplicadas conforme seguem: 

 

a) Advertência; 

 

b) Multa de 0,12% por dia de atraso da entrega do objeto contratado, a contar do vencimento 

do prazo previsto no Termo de Convênio; 

 

c) Multa, até o limite de 10% do valor contratual inicial, por inadimplência e inexecução total 

ou parcial do Termo de Convênio; 

 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

administração por prazo de dois (02) anos; 

 

e) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na 

forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

 

As sanções previstas nas alíneas a, c e d poderão ser aplicadas juntamente com a da alínea b. 

 

b.  O simples pagamento da multa não eximirá as partes da obrigação de sanar a falha 

ou irregularidade a que deu origem; 

 

c. As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas previstas na TERMO DE 

CONVÊNIO serão passíveis de inscrição e cobrança na Dívida Ativa. 

 

XXII – DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

22.1 A apresentação de proposta implica aceitação de todas as condições estabelecidas neste 

edital, não podendo qualquer licitante invocar desconhecimento dos termos do ato convocatório 

ou das disposições legais aplicáveis à espécie para furtar-se ao cumprimento de suas obrigações; 

 

22.2 O presente PREGÃO poderá ser anulado ou revogado, nas hipóteses previstas em lei, sem 

que tenham as licitantes direito a qualquer indenização, observado o disposto no art. 49, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 

22.3 Com fundamento na norma do art. 43, § 3º, da Lei Federal n. º 8.666/93, é facultada à 

Equipe de Apoio, em qualquer fase de licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a 

complementar a instrução do processo; 

 

22.4  É de inteira responsabilidade das licitantes o acompanhamento dos 

esclarecimentos/impugnações/adendos/erratas ou quaisquer outras informações acerca da presente 

licitação, dos quais serão publicados no Portal da Transparência, disponível no site 

www.camaraitapevi.sp.gov.br; 

 

 

 

http://www.camaraitapevi.sp.gov.br/


 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

 COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 080 – Vila Nova Itapevi –Itapevi/SP – Cep: 06694-090 

Telefone: (11) 4141-4472 – ramal 206, 207 e 259 

e-mail: licitacao@camaraitapevi.sp.gov.br 

 

 

 

22.5 A Câmara não assumirá qualquer responsabilidade pelo pagamento de 

tributos e encargos de qualquer natureza que competirem à Instituição vencedora, nem se obrigará 

a fazer a esta restituição ou reembolso de quantias principais ou acessórias que a mesma despender 

com esses pagamentos; 

 

22.6 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro; 

 

22.7 As normas deste PREGÃO serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa 

entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não comprometa a 

aferição da habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua proposta, não implicará o 

afastamento de qualquer licitante.  

 

XXIII – ANEXOS 

 

23.1 Anexo I – Termo de Referência; 

23.2 Anexo II – Ficha de Inscrição 

23.3 Anexo III – Modelo de Proposta e Plano de Trabalho; 

23.4 Anexo IV – Modelo de Declaração de Concordância aos termos do edital e inexistência de 

fatos supervenientes impeditivos da habilitação; 

23.5 Anexo V – Modelo de Declaração de situação regular perante o Ministério do Trabalho; 

23.6 Anexo VI – Minuta de Termo de Convênio; 

23.7 Anexo VII - Termo de Ciência e Notificação; 

23.8 Anexo VIII- Declaração de Documentos a Disposição do TCE - SP. 

 

 

 

Itapevi, 14 de setembro de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Alan de Moraes Romeiro  

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

 

 

.  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 

1 CARACTERIZAÇÃO DO CURSO 

 

 O curso de Mestrado na área de concentração de Gestão Pública para até 20 (vinte) vagas, 

para servidores com graduação em áreas afins das linhas de pesquisa do curso e/ou que tenham 

interesse nas temáticas nelas desenvolvidas. 

 Os mestrandos selecionados para o curso deverão cumprir um total mínimo de 40 créditos, 

sendo pelo menos 20 créditos em disciplinas – quatro disciplinas obrigatórias (incluindo os 

Seminários Interdisciplinares) e três disciplinas eletivas relacionadas ao seu projeto de pesquisa, 

em comum acordo com o orientador – e 20 créditos em Dissertação. 

 Deverão, ainda, ser aprovados no Exame de Proficiência em Língua Estrangeira e no 

Exame de Qualificação, conforme estabelecido no Regulamento do curso, além de participarem 

das atividades formativas, com aulas, palestras e seminários, oficinas, grupos de estudos e 

pesquisa, e eventos científicos. 

 

2 Objetivos 

 

O Mestrado na área de concentração de Gestão Pública, tem como objetivo fundamental 

formar profissionais para as atividades de ensino e pesquisa relativas à temática da gestão pública, 

conceitos de administração, desenvolvimento local e regional, e ampliar o conhecimento nessas 

áreas, por meio de uma visão interdisciplinar, plural e crítica que dialogue com diferentes campos 

e formas de saberes. 

Como objetivos específicos procura: 

1 Oferecer instrumental teórico e metodológico que habilite o profissional a analisar e 

compreender as diferentes realidades regionais e locais. 

2 Fornecer formação teórico-investigativa àqueles que, em razão de seu comprometimento 

social, buscam compreender as ações implementadas pelo governo e outras instâncias de  
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regulação e investigar os seus impactos nos direcionamentos das políticas sociais para que 

se efetive o exercício da cidadania. 

3 Formar profissionais capazes de investigar e refletir sobre os vários ambientes de 

formação, suas formas e contextos, e apontar suas contribuições para o desenvolvimento 

regional. 

4 Desenvolver pesquisas e projetos que busquem a melhoria da qualidade de vida da 

população e o desenvolvimento socioeconômico da região. 

5 Analisar o desenvolvimento dos sistemas produtivos regionais, seus processos, suas 

tecnologias e suas formas de gestão, propondo novas abordagens e ferramentas para 

estimular a inovação, a produtividade e a competitividade. 

6 Analisar os processos de formação e de evolução histórico, econômico e social da região e 

seus desdobramentos atuais. 

7 Orientar a produção científica e tecnológica para a resolução de problemas regionais e 

locais, buscando parcerias com as esferas públicas e privadas e propiciando a formação de 

grupos de pesquisa comprometidos com a realidade regional, consolidando o diálogo entre 

a academia e a comunidade. 

8 Fomentar a interlocução e o intercâmbio permanente com Programas de Pós-Graduação e 

grupos de pesquisa, nacionais e internacionais, com especial ênfase nos países da América 

Latina (Argentina e Chile) e da Europa (Espanha e Portugal). 

 

3 Perfil do profissional a ser formado 

 

O profissional formado estará apto a investigar e analisar a temática da gestão e do 

desenvolvimento local e regional em seus diferentes contextos, social, econômico, histórico, 

político e cultural, em uma perspectiva interdisciplinar; e será capaz de contribuir, com seu 

trabalho enquanto pesquisador, servidor público, docente, analista ou consultor, para reduzir as 

desigualdades sociais e melhorar a qualidade de vida da população, além de impulsionar o 

desenvolvimento local e regional. A partir de sua formação, o Mestre em Gestão e 

Desenvolvimento Regional estará capacitado a: 
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a- Formar recursos humanos e gerar conhecimentos científicos sobre os temas da gestão, da 

formação e do desenvolvimento regional. 

b- Analisar problemas e propor alternativas de ação que envolvam temáticas relacionadas à 

gestão, à formação e ao desenvolvimento regional, a partir de uma visão interdisciplinar. 

c- Trabalhar com equipes multidisciplinares no diagnóstico dos problemas e das potencialidades 

locais e regionais na elaboração e execução de projetos e programas de pesquisa em 

consonância com esse diagnóstico. 

d- Aplicar metodologias de natureza quantitativa e qualitativa para realização de pesquisas sobre 

os as diversas perspectivas do desenvolvimento regional. 

e- Contribuir para a integração entre os sistemas acadêmico, produtivo e de governo na busca de 

soluções para as questões socioeconômicas regionais. 

 

4 Disciplinas 

 

O curso de mestrado acadêmico na área de concentração de Gestão Pública, estrutura-se 

em um total de no mínimo 16 disciplinas, organizadas em obrigatórias e eletivas. 

Serão oferecidas no mínimo seis disciplinas obrigatórias e no mínimo 10 disciplinas 

eletivas. As disciplinas eletivas deverão ser cursadas de acordo com o projeto de pesquisa 

desenvolvido pelo discente em concordância com o orientador. 

O Curso de Mestrado oferecido deverá conter no mínimo um carga horária total de 600 

horas. 

 

5 Corpo Docente 

 

O corpo docente do programa deverá ser formado por profissionais de diversas áreas de 

formação básica e em nível de pós-graduação, de forma a propiciar a interdisciplinaridade nas 

atividades didáticas e na composição dos comitês de orientação dos alunos, assim como nos seus 

projetos de pesquisa. 
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Além disso, o grupo deverá agregar competências e capacidades para que a 

proposta do curso atinja os seus objetivos, de qualificar profissionais nas suas 

atividades junto às empresas e as entidades demandantes, com enfoque na atuação nos problemas 

locais e regionais, nos  

 

 

 

arranjos produtivos e nas oportunidades de empreendedorismo. Trata-se também de 

processos formativos aplicados á gestão e ao desenvolvimento local, regional e humano. 

 

6 Prazo de Integralização  

 

As exigências curriculares para os discentes incluem a realização de no mínimo 40 

(quarenta) créditos em disciplinas, sendo no mínimo 11 (onze) créditos em disciplinas obrigatórias, 

incluindo os Seminários Interdisciplinares, o mínimo de 9 (nove) créditos em disciplinas eletivas 

e no mínimo 20 (vinte) créditos atribuídos à elaboração da dissertação de mestrado.  
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ANEXO II 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
(papel timbrado da licitante) 

 

Razão Social:    

Nome fantasia (se houver):    

CNPJ:    

Endereço:    

Complemento:    

Bairro:  Cidade:  Estado:  

CEP:  Telefone fixo:  Telefone celular:  

Nome do Responsável:    

Cargo:  E-mail:   

Data:  Assinatura:   

 

 

 

Itapevi,               de                  de  20xx 

 

 

 

(carimbo, nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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ANEXO III 

MODELO DE PROPOSTA E PLANO DE TRABALHO 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE PARCEIRA  

NOME DA INSTITUIÇÃO:  

CNPJ:  

Endereço:  

Bairro:  Cidade:  Estado:  CEP:  

Telefone(s):  Fax:  Página na internet (home page):  

Endereço eletrônico (e-mail):  

1.1. Responsável pela assinatura do instrumento  

Nome completo:  

 

2. DADOS DO CURSO  
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2.1. Descrição:  
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OBS: Plano de trabalho deve conter: 

 A identificação clara e precisa do projeto a ser executado e a definição dos 

parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas;  

 Apresentação das metas que deverão ser atingidas durante a vigência do convênio; 

 Apresentação das etapas de execução especificando-se datas de início e fim da 

execução do objeto do convênio, além de prazos para a realização de cada etapa do 

Projeto; 

Itapevi,               de                  de  20xx 

 

 

2.2. Local previsto do curso:  

2.3. Abrangência do curso:  

2.4. Data de Realização:  

2.5. Objetivos:  

2.6. Investimentos:  

3. Programação do Curso ( deve ser estipulados datas e prazos de cada etapa) :  

4. Atividades Realizadas:  

5. Instituição Realizadora:  
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ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA AOS TERMOS DO EDITAL E 

INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA 

HABILITAÇÃO 

 

(papel timbrado da licitante) 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXXX/2021 

PROCESSO N. º 066/2020 

 

 

 

 Pelo presente instrumento, a empresa .........., CNPJ........., com sede na........., através de seu 

representante legal infra-assinado, declara expressamente que se submete às condições 

estabelecidas no Edital de Chamamento Público em pauta e nos respectivos anexos. 

 

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes 

impeditivos da habilitação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos do da 

Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações subsequentes. 

 

 

 

Itapevi,               de                  de  20xx 

 

 

 

 

 

(carimbo, nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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ANEXO V 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR PERANTE O MINISTÉRIO 

DO TRABALHO 

 

 

(papel timbrado da licitante) 

 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº XXXX/2021 

PROCESSO N. º 066/2020 

 

 

 

 

.................................., inscrito no CNPJ n°. .............................., por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr.(a) ........................................., portador(a) da Carteira de Identidade n°. 

........................... e do CPF n°. ................................, DECLARA para fins do disposto no inc. V do 

art. 27 da Lei n°. 8.666, de 21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei n°. 9.854, de 27 de Outubro 

de 1999, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, 

e que não emprega menor de 16 (dezesseis) anos a qualquer tipo de trabalho, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de quatorze anos. 

 

 

 

   

 

 

Itapevi,               de                  de  20xx 

 

 

 

 

 

(carimbo, nome, cargo e assinatura do representante legal) 

(carteira de identidade, número e órgão emissor) 
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MINUTA DO TERMO DE CONVÊNIO 

  

  

  

Pelo presente instrumento, as partes a seguir nomeadas e ao final assinadas, sendo, de um lado a 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no 

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (CNPJ/MF) sob o nº. 

59.052.316/0001-70, com sede na Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, 80, Itapevi, SP, 

representado neste ato por seu Presidente, Sr. RAFAEL ALAN E MORAES ROMEIRO, RG nº. 

41.714.126-9 e CPF/MF nº. 334.125.118-97, doravante designado simplesmente COVENENTE; 

e, de outro lado, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, CNPJ sob o nº. XXXXXXXXXX, com sede 

XXXXXXXXXXXX, representado por XXXXXX, RG nº. XXXXX , CPF nº. XXXXX, doravante 

designado simplesmente CONVENIADA; por este instrumento têm como objeto oferecimento de 

curso Mestrado Acadêmico em Planejamento e Desenvolvimento Regional na Modalidade EAD, 

firmado com fulcro na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores; 

bem como pela legislação superveniente, subsidiária e/ou complementar, e, ainda, pelas cláusulas 

e condições a seguir estabelecidas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO DO TERMO DE CONVÊNIO 

 

Este TERMO DE CONVÊNIO versa sobre oferecimento de curso Mestrado Acadêmico em 

Planejamento e Desenvolvimento Regional na Modalidade EAD, tudo em conformidade com o 

Memorial Descritivo (Anexo I) e regras contidas no edital de Chamamento Público nº xxxx/2021 

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO GERENCIAMENTO 

 

O gerenciamento e a fiscalização da execução do objeto oriundo do presente convênio serão de 

responsabilidade da Escola do Parlamento Dr Osmar de Souza.. 

. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 

 

 Executar fielmente o objeto pactuado, de acordo com o Plano de Trabalho, adotando todas as 

medidas necessárias à correta execução deste Convênio; 

1. Oferecer corpo docente de cada curso; 
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2 Disponibilizar para a Câmara Municipal de Itapevi, material gráfico para 

divulgação dos cursos ou programas oferecidos 

 

 

 

 

2.1.1 Elaborar e disponibilizar material didático para os alunos matriculados; 

2.1.2 Responsabilizar-se pelo processo seletivo (vestibular) para preenchimento das 

vagas; 

2.1.3 Fornecer, à CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI, dados de conta corrente 

bancária, em seu nome, na qual será feita o repasse de valores; 

2.1.4 Responsabilizar-se pelos valores oriundos da inscrição dos interessados em 

participar do Mestrado e o valor oriundo da matrícula dos inscritos; 

2.1.5 Informar, semestralmente, ao Departamento de Recursos Humanos da Câmara 

Municipal de Itapevi, nos meses de fevereiro e agosto, a relação de servidores 

dependentes matriculados; 

2.1.6 Disponibilizar orientador aos alunos sem acréscimo ao valor mensal contratado; 

2.1.7 Executar e fiscalizar os trabalhos necessários à consecução do objeto pactuado no 

Convênio, observando prazos e custos, designando profissionais habilitados no local da 

intervenção, de acordo com o Plano de Trabalho apresentado; 

2.1.8 Assegurar, na sua integralidade, a qualidade técnica dos projetos e da execução das 

atividades conveniadas, em conformidade com as normas brasileiras e os normativos dos 

programas, ações e atividades, determinando a correção de vícios; 

2.1.9 Submeter previamente à CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI qualquer 

proposta de alteração do Plano de Trabalho aprovado, na forma definida neste 

instrumento, observadas as vedações constantes neste instrumento relativas à execução 

das despesas e as normativas; 

2.1.10 Arcar com o pagamento de toda e qualquer despesa própria excedente aos 

recursos financeiros fixados neste instrumento; 

2.1.11 Realizar os atos e os procedimentos relativos à formalização, execução, 

acompanhamento, prestação de contas e informações acerca de Tomada de Contas 

Especial do Convênio, quando couber; 
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2.1.12 Apresentar a prestação de contas dos recursos recebidos por meio deste 

Convênio, no prazo e forma estabelecidos neste instrumento; 

2.1.13 Constituir grupo gestor para o convênio, comprovando sua composição e 

funcionamento; 

2.1.14 Proceder diretamente a compra, nos termos da Lei nº 8.666/93 – Lei de 

Licitações e TERMO DE CONVÊNIO Administrativos –, dos insumos para execução do 

objeto do presente convênio; 

2.1.15 Responsabilizar-se pelo apoio técnico na condução dos projetos de pesquisa 

científica e tecnológica que resultarão nas dissertações; 

 

2.1.16 Responsabilizar-se pela expedição das titulações Conferidas 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONVENENTE 

 

Divulgar, por seus meios de comunicação, o objeto deste acordo de cooperação, juntamente com 

o nome da Instituição; 

1 Acompanhar o desenvolvimento dos compromissos pactuados; 

2 Adotar as providências cabíveis quando do descumprimento das cláusulas conveniais 

 

CLÁUSULA SEXTA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

 

  O prazo de vigência do presente Termo será de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de 

sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes.  

  

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS VALORES  
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Pela execução efetiva dos serviços ora pactuados, serão devidos pela 

CONVENENTE a CONVENIADA o valor mensal de R$ XXXXX, referente ao 

valor da mensalidade, de acordo com a apresentação de nota fiscal que deverá ser apresentada 

mensalmente, que será encaminhada para pagamento para que seja paga em até 10 (dez) dias úteis 

a contar do seu recebimento, após o regular recebimento do objeto da licitação mediante atestado 

da Escola do Parlamento Dr Osmar de Souza  

 

 

 

 

 

CLÁUSULA OITAVA – VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

 

Vincula-se a este Contrato o Edital de CHAMAMENTO PÚBLICO nº 002/2021, processo 

administrativo nº e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA NONA - FORO DE ELEIÇÃO 

 

As PARTES elegem, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, o Foro da 

Comarca de Itapevi, Estado de São Paulo, para qualquer ação ou medida judicial originada ou 

referente a este contrato. 

 

 

E por terem assim ajustado, as PARTES assinam o presente instrumento, em 2 (duas) vias de igual 

teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos, na presença das testemunhas abaixo. 

 

 

Itapevi, xxxxx 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

PRESIDENTE 

 

 

 

 

_________________________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
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CONVENIADA 

                                                             

 

 

TESTEMUNHAS: 

Nome: Nome: 

RG: RG: 

 

 

 

 

 

ANEXO VII 

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

 

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

CONVENIADA:  

TERMO DE CONVÊNIO Nº (DE ORIGEM):  

OBJETO: Aquisição de Água Mineral 

ADVOGADO (S) / Nº OAB: (*) ________________________________________ 

 

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:  

 

1. Estamos CIENTES de que: 
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução 

contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;  

 

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, 

Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em 

consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;  

 

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser 

tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 

Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em 

conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-

se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo 

Civil;  

 

d) as informações pessoais dos responsáveis pela CONVENIENTE estão cadastradas no módulo 

eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das 

Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s); e) é de 

exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.  

 

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para: 
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a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente 

publicação; 

 

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito 

de defesa, interpor recursos e o que mais couber.  

 

Itapevi,  

 

 

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:  

Nome:Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Cargo: Presidente  

CPF: 334.125.118-97 

 

 

 

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA 

DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:  

Nome:Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Cargo: Presidente  

CPF: 334.125.118-97 

 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

 

Responsáveis que assinaram o ajuste:  

 

Pela CONVENIENTE: 
Nome:Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Cargo: Presidente  

CPF: 334.125.118-97 

 

 

Assinatura:_______________________________________________________ 

 

Pela CONVENIADA:  

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

 

 

Assinatura: _______________________________________________________ 

 

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONVENIENTE:  

Nome: Rafael Alan de Moraes Romeiro 

Cargo: Presidente  

CPF: 334.125.118-97 
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Assinatura:_______________________________________________________ 

 

Advogado: (*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço 

eletrônico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO VIII 

DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP 

 

CONVENIENTE: CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 

CNPJ Nº: 59.052.316.0001/70 

CONVENIENTE:  

CNPJ Nº:  

TERMO DE CONVÊNIO N° (DE ORIGEM):  

DATA DA ASSINATURA:  

VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES 

OBJETO: Aquisição de Água Mineral  

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 

Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no 

respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados. 

 

Em se tratando de obras/serviços de engenharia: 

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da 

Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a 

seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à 

disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados: 

a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro; 

b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus 

custos unitários; 

c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de 

obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo 

cronograma; 

d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em 

suas metas; 

e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura. 
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Itapevi,  

 

Nome e cargo: RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO- Presidente 

E-mail institucional: professorrafael@camaraitapevi.sp.gov.br 

E-mail pessoal: rafaromeiro4@gmail.com 

 

Assinatura: ________________________________ 

 

 

 

 


