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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2017  
 
O Governo do Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência, nos termos da Lei federal nº 13.019, de 31 de julho de 2014, e do Decreto 
nº 61.981, de 20 de maio de 2016, TORNA PÚBLICA a abertura do presente chamamento 
público, para seleção de organização da sociedade civil, com vistas à celebração de 
Acordo de Cooperação para gestão do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro e 
execução de atividades em suas instalações, de acordo com o Anexo I – Termo de 
Referência. 
 
A realização do presente chamamento público foi, nos termos do inciso I do artigo 3º do 
Decreto nº 61.981/2016, autorizada pelo Governador do Estado na data de hoje, 27 de 
julho de 2017. 
  
1. OBJETO 
1.1. Constitui objeto deste chamamento público a seleção de organização da sociedade 
civil para gestão do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro e execução de 
atividades em suas instalações, mediante celebração de Acordo de Cooperação, 
observadas as condições dispostas no Anexo I – Termo de Referência e no Anexo III – 
Minuta do Acordo de Cooperação. 

1.1.1. As atividades a serem executadas contemplarão os 5 (cinco) eixos conceituais do 
Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, quais sejam: 

i) Treinamento paradesportivo, destinado a treinar e acompanhar o desempenho de 
atletas com deficiência em modalidades de alto rendimento, incluída a oferta de 
serviços médicos voltados à avaliação clínica e emergências;  
ii) Competições e eventos paradesportivos, dedicado a utilizar toda a estrutura e 
instalações do Centro para sediar importantes eventos e competições de paradesporto 
de alto rendimento; 
iii) Hotelaria e serviços de alimentação, dirigidos preferencialmente aos atletas com 
deficiência em modalidades de alto rendimento que estejam em treinamento ou 
competição; 
iv) Ciência do esporte, destinado a pesquisas de avaliação da condição funcional e 
desempenho esportivo dos atletas com deficiência e ao desenvolvimento e aplicação 
de tecnologias assistivas, conduzidos pela da Secretaria de Estado dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência, observada a participação da organização da sociedade civil, 
pesquisadores e instituições de ensino superior com reconhecida competência na área, 
nos termos do Anexo I – Termo de Referência; 
v) Centro de convenções, dedicado à realização de cursos, congressos, seminários, 
palestras, workshops, encontros, reuniões e afins, voltados ao paradesporto, à ciência 
do esporte, à medicina desportiva, à medicina física e reabilitação ou às pessoas com 
deficiência. 
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1.1.2. A execução das atividades poderá ocorrer mediante retribuição financeira dos 
respectivos beneficiados, desde que respeitadas as ações, indicadores e metas 
constantes do Anexo I – Termo de Referência de demais obrigações previstas no 
presente Edital e no Anexo III – Minuta do Acordo de Cooperação, e as receitas 
decorrentes sejam revertidas em favor do Centro.  
1.1.3. Os espaços e instalações do Centro poderão ser explorados economicamente, 
com reversão das receitas em seu favor, desde que não haja prejuízo: (i) aos 
treinamentos ou quaisquer atividades paradesportivas; (ii) às competições estaduais, 
regionais, nacionais e pan-americanas das várias modalidades de para-desporto 
previstas nos respectivos calendários e; (iii) às ações, indicadores e metas constantes 
do Anexo I e demais obrigações previstas no presente Edital e no Anexo III – Minuta do 
Acordo de Cooperação. 
1.1.4. Fazem parte das atividades a serem executadas no Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro as meramente auxiliares, administrativas, intermediárias ou de 
apoio, observado o disposto nos Anexo I (Termo de Referência) e III (Minuta do Acordo 
de Cooperação). 
1.1.5. Mediante anuência específica da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Ministério do Esporte, as atividades executadas no Centro de 
Treinamento Paraolímpico Brasileiro poderão ser destinadas ao esporte de alto 
rendimento (não adaptado), preservada a prioridade ao paradesporto em caso de 
colidência de calendários.   

1.2. O Acordo de Cooperação oriundo deste chamamento público: 
a) não envolve transferência de recursos financeiros por parte do Governo do Estado 
de São Paulo; 
b) envolve comodato do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro, localizado no 
km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), Bairro Cidade Vargas – São Paulo/SP, 
e especificado no Anexo II – Especificação das instalações e equipamentos do Centro 
de Treinamento Paraolímpico Brasileiro). 

 
2. PRAZO DE VIGÊNCIA 
2.1. O prazo de vigência do Acordo de Cooperação será de 5 (cinco) anos, prorrogável 
por igual período, mediante justificativa fundamentada da Secretária dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência e desde que os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação 
e os pareceres técnicos de análise de prestação de contas revelem a boa execução do 
objeto da parceria. 
 
3. ETAPAS DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
3.1. Podem participar do presente chamamento público qualquer organização da 
sociedade civil, definida nos termos do artigo 2º da Lei federal nº 13.019/2014. 

3.1.1. É permitida a atuação em rede, por duas ou mais organizações da sociedade civil, 
nos termos do artigo 35-A da Lei federal nº 13.019/2014. 
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3.2. Antes de apresentarem suas Propostas , as organizações da sociedade civil poderão 
solicitar, por meio do e-mail “edital2017@sedpcd.sp.gov.br”, tantas visitas técnicas ao 
Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro quantas se fizerem necessárias.  

3.2.1. Somente serão aceitas as solicitações feitas até o dia 11 de agosto de 2017. 
3.2.2. A Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência responderá a cada um dos 
e-mails encaminhados, com respectivo agendamento da visita técnica. 
3.2.3. A resposta de que trata o item anterior observará a antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro horas) em relação à visita técnica. 
3.2.4. As visitas técnicas serão acompanhadas por representantes da Secretaria de 
Direitos da Pessoa com Deficiência. 
3.2.5. Todas visitas técnicas ocorrerão até o dia 18 de agosto de 2017. 
3.2.6. As visitas técnicas não suspendem os prazos previstos neste Edital. 

3.3. Poderão ser feitos pedidos de esclarecimentos decorrentes de dúvidas na 
interpretação deste Edital e de seus Anexos, que deverão ser encaminhados até o dia 21 
de agosto, exclusivamente de forma eletrônica, pelo e-mail 
“edital2017@sedpcd.sp.gov.br”, indicando no assunto “Esclarecimento - Edital de 
Chamamento Público nº 01/2017”. 

3.3.1. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste Edital.  
3.3.2. A comissão de seleção, mediante publicação no sítio eletrônico da Secretaria de 
Direitos da Pessoa com Deficiência, com 7 (sete) dias de antecedência à data final para 
apresentação das Propostas , prestará esclarecimento a todos pedidos formulados. 

3.4. As organizações da sociedade civil interessadas deverão protocolar suas Propostas , 
observado o conteúdo previsto no item 4 abaixo, no “setor de protocolo” da Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, à Avenida Auro Soares de Moura Andrade nº 564 – 
Portão 10 – Térreo, São Paulo/SP, até o dia 31 de agosto de 2017. 

3.4.1. As Propostas  deverão ser protocoladas em dia útil, entre 9 e 18 horas, e 
endereçadas à comissão de seleção do Chamamento Público nº 01/2017. 
3.4.2. As Propostas  deverão ser apresentadas em envelope fechado e opaco, 
contendo, na parte externa, os seguintes dizeres: 
 

“Proposta para execução de atividades no Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro – Edital de Chamamento Público nº 01/2017 
 
[Razão Social da Organização Proponente] 
[CNPJ da Organização Proponente] 
[e-mail(s) da Organização Proponente ou de seus representantes, 
para envio de comunicados a respeito do certame]”  

 
3.4.3. Não serão aceitas Propostas  protocoladas após às 18 horas do dia 31 de agosto 
de 2017 ou que não estejam apresentadas de acordo com o item anterior. 

3.5. Em até 5 (cinco) dias após a data final de que trata o item anterior, a comissão de 
seleção publicará, no sítio eletrônico da Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
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Deficiência, a decisão com a ordem classificatória das Propostas , conforme critérios 
previstos neste Edital, e com notificação para a organização da sociedade civil mais bem 
classificada apresentar, em até 7 (sete) dias, no setor de protocolo da Secretaria, os 
seguintes documentos:  

(i) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Fazenda (CNPJ); 
(ii) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal; 
(iii) Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Estadual; 
(iv) Certidão de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS - 
CRF); 
(v) Certidão negativa, ou positiva com efeitos de negativa, de Débitos Relativos a 
Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União; 
(vi) Certidão de existência jurídica expedida pelo cartório de registro civil ou cópia do 
estatuto registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de sociedade 
cooperativa, certidão simplificada emitida por junta comercial; 
(vii) Quando não demonstrado no documento de que trata o item anterior, cópia das 
normas de organização interna, com previsão expressa de objetivos voltados à 
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social; 
(viii) Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual; 
(ix) Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, com endereço, número e 
órgão expedidor da carteira de identidade e número de registro no Cadastro de 
Pessoas Físicas - CPF da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB de cada um 
deles; 
(x) Cópia de documento que comprove que a organização da sociedade civil funciona 
no endereço por ela declarado, como conta de consumo ou contrato de locação; 
(xi) Declaração do representante legal da organização da sociedade civil com 
informação de que a entidade e seus dirigentes não incorrem em quaisquer das 
vedações previstas no artigo 39 da Lei federal n° 13.019/2014. 

3.5.1. A apresentação dos documentos indicados nos subitens “i” a “x” poderá ser 
substituída pela apresentação de Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades – 
CRCE a que se refere o Decreto estadual nº 57.501 de 08 de novembro de 2011. 
3.5.2. Dentro do prazo indicado para publicação de sua decisão, a comissão de seleção 
poderá realizar diligências para verificar a autenticidade das informações constantes das 
Propostas  ou para esclarecer dúvidas e omissões, dando publicidade, em todos os 
casos, no sítio eletrônico da Secretaria. 

3.6. A organização da sociedade civil é inteiramente responsável pelo protocolo dos 
documentos de que trata o item 3.5 dentro do prazo indicado. 

3.6.1. O prazo não será suspenso ou estendido para a obtenção de documento, ainda 
que o período necessário para sua emissão seja superior aos 7 (sete) dias fixados para 
protocolo (cf. item 3.5), devendo a organização, em tal hipótese, obtê-lo antes da 
publicação da decisão com a ordem classificatória das Propostas . 
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3.7. Além dos documentos elencados no item 3.5, a comissão de seleção verificará se a 
organização da sociedade civil não possui registro no Cadastro Informativo dos Créditos 
não Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN Estadual. 
3.8. Em até 5 (cinco) dias após a data final para apresentação de documentos pela 
organização da sociedade civil mais bem classificada, a comissão de seleção publicará, 
no sítio eletrônico da Secretaria, decisão a respeito da habilitação ou não de tal entidade. 

3.8.1. Se positiva, a decisão ainda concederá prazo de 3 (três) dias úteis para 
interposição de recurso, a ser feita no “setor de protocolo” da Pasta. 
3.8.2. Se negativa, a decisão convidará a organização imediatamente mais bem 
classificada a aceitar a celebração da parceria nos termos de sua Proposta , ficando 
notificada para apresentar, em 7 (sete) dias, os documentos exigidos no item 3.5. 
3.8.3. Dentro do prazo indicado para publicação de sua decisão, a comissão de seleção 
poderá realizar diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados pela organização, ou para esclarecer dúvidas e omissões, dando 
publicidade, em todos os casos, no sítio eletrônico da Secretaria. 

3.9. Verificada a hipótese trata no item 3.8.2, a comissão de seleção, em até 5 (cinco) 
dias após a data final para apresentação de documentos pela referida organização, 
publicará, no sítio eletrônico da Secretaria, decisão a respeito da habilitação ou não de tal 
entidade. 

3.9.1. Se positiva, a decisão ainda concederá prazo de 3 (três) dias úteis para 
interposição de recurso, a ser feita “no setor de protocolo” da Pasta. 
3.9.2. Se negativa, a decisão anunciará o encerramento do chamamento público. 
3.9.3. Dentro do prazo indicado para publicação de sua decisão, a comissão de seleção 
poderá realizar diligências para verificar a autenticidade das informações e documentos 
apresentados pela organização, ou para esclarecer dúvidas e omissões, dando 
publicidade, em todos os casos, no sítio eletrônico da Secretaria. 

3.10. Um dia após à data final indicada para interposição de recursos, a comissão de 
seleção, publicará, no sítio eletrônico da Secretaria, o teor das razões recursais e 
convocará os interessados a oferecerem, em 3 (três) dias úteis, contrarrazões, a serem 
apresentadas no “setor de protocolo” da Pasta.  
3.11. Em até 5 (cinco) dias após a data final para apresentação das contrarrazões, a 
Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência publicará, no sítio eletrônico da Pasta, 
decisão a respeito dos recursos interpostos. 
3.12. Selecionada a organização da sociedade civil para firmar a parceria, a Secretária 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência, mediante publicação no sítio eletrônico da Pasta, 
homologará o resultado do chamamento público e convocará aquela entidade a 
comparecer, por intermédio de seu representante legal, em data e local indicados, para a 
formalização do Acordo de Cooperação. 

3.12.1. A Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, antes da celebração do 
Acordo de Cooperação, aprovará o plano de trabalho apresentado pela organização 
selecionada, podendo promover ajustes que não alterem a competitividade da Proposta 
(tais como o referido no item 5.3.3 abaixo). 
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3.12.2. Por ocasião da formalização do Acordo de Cooperação, verificar-se-á, 
novamente, a inexistência de registro no Cadastro Informativo dos Créditos Não 
Quitados de Órgãos e Entidades Estaduais – CADIN Estadual e das situações 
impeditivas de que trata o artigo 39 da Lei federal n° 13.019/2014. 

3.13. Após a celebração, o Acordo de Cooperação será publicado no sítio eletrônico da 
Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência e, seu extrato, no Diário Oficial do 
Estado, observado, ademais, o disposto no artigo 10 e no parágrafo único do artigo 11 da 
Lei federal nº 13.019/2014.  
 
Para facilitar a compreensão das datas e prazos fixados, elaborou-se abaixo o calendário com 
a previsão de cada etapa do chamamento público, até a decisão da Administração a respeito 
dos recursos administrativos eventualmente interpostos. Naturalmente, as etapas poderão 
ocorrer antes das datas assinaladas, caso as decisões da comissão sejam publicadas em 
prazo inferior ao que lhe fora dado ou caso não haja interposição de recursos. 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZO 
DADO DATA FINAL  

1 Abertura do Edital - 27.07.2017 

 Solicitação de Visita Técnica - 11.08 

 Realização das Visitas Técnicas - 18.08 

 Pedidos de Esclarecimentos - 21.08 

 Respostas a todos Esclarecimentos - 24.08 

2 Apresentação das Propostas - 31.08 

3 Decisão: ordenação das Propostas e notificação à OS C mais bem 
classificada apresentar documentação 5 dias 05.09 

4 Apresentação de documentação pela OSC mais bem cl assificada 7 dias 12.09 

5 Decisão a respeito da habilitação da OSC 5 dias 1 8.09 

 
A partir de então, o calendário passar a variar em razão do teor da decisão da etapa 5 

(se a OSC mais bem classificada está habilitada ou não) 
 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZO 
DADO 

DATA 
FINAL 

6 Interposição de recursos 3 dias 
úteis 21.09 

7 

Despacho: ciência dos 
recursos interpostos + 

autorização para 
contrarrazões 

1 dia 22.09 

8 Apresentação de 
contrarrazões 

3 dias 
úteis 27.09 

ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA PRAZO 
DADO 

DATA 
FINAL 

6 

Apresentação de 
documentação pela 2ª 

OSC mais bem 
classificada. 

7 dias 25.09 

7 Decisão a respeito da 
habilitação da 2ª OSC 5 dias 02.10 

8 Interposição de recursos 3 dias 
úteis 05.10 
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4. CONTEÚDO DAS PROPOSTAS 
4.1. A Proposta  deverá conter três documentos: (i) proposta orçamentária; (ii) plano de 
trabalho e; (iii) comprovação de capacidade técnica e operacional. 
4.2. Na proposta orçamentária, a organização da sociedade civil deverá apresentar: 

a) o valor mínimo (em R$) que, para cada ano de vigência da parceria, se compromete 
a empregar na execução do Acordo de Cooperação oriundo deste chamamento 
público, individualizando, ainda que estimativamente, as importâncias (em R$) de cada 
tipo de bem, serviço ou atividade e demonstrando suas fontes de recursos; 
(b) as demonstrações contábeis da entidade relativas ao exercício de 2016, de acordo 
com a Resolução ITG 2002 (R1), do Conselho Federal de Contabilidade. 

4.2.1. Caso a organização selecionada para celebrar o Acordo de Cooperação não 
empregue, anualmente, o respectivo valor mínimo, verificar-se-á causa à rescisão do 
ajuste, podendo ainda lhe serem aplicadas penalidades decorrentes de mau uso de 
recursos públicos patrimoniais. 
4.2.2. Os valores mínimos anuais apresentados conservarão, ao longo do tempo, sua 
importância real, sendo corrigidos, no caso da organização da sociedade civil 
selecionada, de acordo com a variação da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo – 
UFESP. 
4.2.3. Não poderá haver diferença entre valores mínimos anuais superior a 30% (trinta 
por cento). 
4.2.4. A soma dos valores mínimos anuais (ou “o valor mínimo global”) representará a 
contrapartida em bens e serviços de que trata o § 1º do artigo 35 da Lei federal nº 
13.019/2014. 
4.2.5. As fontes de recursos podem ser próprias, oriundas de captação via leis de 
incentivo, eventual retribuição financeira dos beneficiados pelas atividades do Centro de 
Treinamento Paraolímpico Brasileiro ou decorrentes da exploração econômica dos 
espaços e instalações do Centro, observado o disposto no item 1.1.3 deste Edital. 
4.2.6. Os recursos obtidos na forma do item anterior deverão ser exclusivamente 
empregados em favor do Centro e da execução do Acordo oriundo deste chamamento 
público. 

4.3. No plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá descrever de que 
maneira pretende gerir os 5 (cinco) eixos conceituais do Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro, executando as atividades objeto do Acordo de Cooperação 
oriundo deste chamamento público, durante os 5 (cinco) anos de vigência contratual. 

9 Decisão sobre os 
recursos 5 dias 02.10 9 

Despacho: ciência dos 
recursos interpostos + 

autorização para 
contrarrazões 

1 dia 06.10 

10 Apresentação de 
contrarrazões 

3 dias 
úteis 11.10 

11 Decisão sobre os 
recursos 5 dias 20.10 
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4.3.1. A organização da sociedade civil deverá, obrigatoriamente, replicar no plano de 
trabalho as ações, indicadores e metas dispostos no Anexo I (Termo de Referência), 
demonstrando que se compromete a cumpri-los integralmente.  
4.3.2. No plano de trabalho, a organização da sociedade civil poderá apresentar ações 
e respectivas metas não previstas no Anexo I – Termo de Referência mas que estejam 
de acordo com os objetivos específicos da parceria (cf. item 2.3 do Termo de 
Referência), observada a pontuação disposta no item 5.3 abaixo.  

4.4. Na comprovação de capacidade técnica e operacional, a organização da sociedade 
civil deverá apresentar documentos que atestem, para fins de pontuação (cf. item 5.3. 
abaixo), que a entidade tem experiência em: (i) realização de competições 
(para)desportivas de alto rendimento; (ii) acolhimento, para treinamento, de equipe ou 
seleção (para)desportiva de alto rendimento; (iii) serviços médicos voltados à avaliação 
clínica da condição de saúde do atleta e; (iv) hotelaria. 
 
5. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
5.1. A Proposta  será avaliada por meio de pontuação – no intervalo de 0 (zero) a 100 
(cem) pontos –, considerando-se os parâmetros estabelecidos abaixo: 
 

Item Discriminação Pontuação Máxima 

I Proposta Orçamentária 50 pontos 

II Plano de Trabalho 20 pontos 

III Capacidade Técnica e Operacional 30 pontos 

PONTUAÇÃO TOTAL DA PROPOSTA 100 pontos 

 
5.2. A proposta orçamentária será pontuada da seguinte maneira: a organização da 
sociedade civil que apresentar o maior valor mínimo (em R$) que se compromete a 
empregar na execução das atividades, para todos os anos de vigência contratual, obterá 
a pontuação máxima (cinquenta pontos), atribuindo-se às demais organizações da 
sociedade civil pontuação proporcional [(seu valor mínimo / maior valor mínimo) x 50]. 

5.2.1. Será desclassificada a Proposta  que: (i) não observar os requisitos dispostos no 
item 4.2 deste Edital ou; (ii) for manifestamente inexequível, atestada pelos 
documentos de que tratam as alíneas “a” e “b” do aludido item 4.2. 

5.3. A pontuação do plano de trabalho será dividida da seguinte maneira: 
a) 0 (zero), 5 (cinco) ou 10 (dez) pontos conforme a apresentação da organização da 
sociedade civil e a descrição da maneira que executará as atividades nos 5 (cinco) 
eixos conceituais do CTPB estejam – em relação aos objetivos específicos da parceria 
(cf. item 2.3 do Termo de Referência) –, respectivamente, inadequadas, parcialmente 
adequadas ou plenamente adequadas. 
b) 0 (zero), 1 (um) ou 2 (dois) pontos para cada ação e respectiva meta ofertadas pela 
organização da sociedade civil que não estejam previstas no Anexo I (Termo de 
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Referência) e sejam – em relação aos objetivos específicos da parceria ali dispostos, 
respectivamente, inadequadas, parcialmente adequadas ou plenamente adequadas. A 
pontuação máxima nesse quesito é de 10 (dez) pontos. 

 

AVALIAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

20 PONTOS 

Apresentação da OSC e Descrição 
da maneira que executará as 

atividades  

Inadequada 0 pontos 

10 pontos 
Parcialmente 

Adequada 5 pontos 

Adequada 10 
pontos 

(Para cada)  
Ação e meta ofertadas  

(não previstas no Termo de 
Referência) 

Inadequada 0 pontos 

10 pontos Parcialmente 
Adequada 1 ponto 

Adequada 2 pontos 

 
5.3.1. Será desclassificada a Proposta  cujo plano de trabalho não replicar as ações, 
indicadores e metas dispostos no Anexo I – Termo de Referência. 
5.3.2. As ações e respectivas metas tidas por inadequadas (cf. alínea “b” do item 5.3) 
não constarão do plano de trabalho que servirá como Anexo ao Acordo de Cooperação. 
5.3.3. A Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, quando da aprovação do 
plano de trabalho (item 3.11.1), decidirá se neste constarão as ações e respectivas 
metas tidas por parcialmente adequadas (cf. alínea “b” do item 5.3).  

5.4. A capacidade técnica e operacional será pontuada da seguinte maneira, observado 
o máximo de 30 (trinta) pontos:  

a) para cada experiência que ateste a realização de competições de esporte de alto 
rendimento, atribuir-se-á 2 (dois) pontos, podendo-se atingir o máximo de 8 (oito) pontos 
ou, havendo competição paradesportiva, de 10 (dez) pontos. 
b) para cada experiência que ateste o acolhimento, para treinamento, de equipe ou 
seleção esportiva de alto rendimento, atribuir-se-á 2 (dois) pontos, podendo-se atingir o 
máximo de 8 (oito) pontos ou, havendo equipe ou seleção paradesportiva, de 10 (dez) 
pontos. 
c) para cada experiência que ateste a realização de serviços médicos voltados à 
avaliação clínica da condição de saúde do atleta, atribuir-se-á 2 (dois) pontos, podendo-
se atingir o máximo de 6 (seis) pontos. 
d) para uma ou mais experiências em hotelaria, atribuir-se-á 4 (quatro) pontos. 
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AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL  
PONTUAÇÃO 

MÁXIMA 

30 PONTOS 
TIPO DE EXPERIÊNCIA  

PONTUAÇÃO PARA 
CADA 

EXPERIÊNCIA 
Realização de competições 
(para)desportivas de alto rendimento 2 pontos 10 pontos 

Acolhimento de equipe ou seleção 
(para)desportiva de alto rendimento 2 pontos 10 pontos 

Serviços médicos voltados à avaliação 
clínica da condição de saúde do atleta 2 pontos 6 pontos 

Hotelaria 4 pontos 4 pontos 

 
5.5. A pontuação final da Proposta  será obtida mediante a soma da pontuação de cada 
um dos itens acima (proposta orçamentária, plano de trabalho e capacidade técnica e 
operacional). 
5.6. Em caso de empate entre duas ou mais Propostas , o desempate será feito com base 
na maior pontuação obtida, sucessivamente, na proposta orçamentária, na capacidade 
técnica e operacional e, por último, no plano de trabalho. Persistindo a situação de 
igualdade, será considerada vencedora a organização da sociedade civil com mais tempo 
de constituição e, em último caso, far-se-á sorteio. 
 
6. DISPOSIÇÕES GERAIS 
6.1. Todo o procedimento descrito neste Edital de chamamento público submete-se à Lei 
federal nº 13.019/2014 e Decreto nº 61.981/2016. 
6.2. A comissão de seleção, designada pela Resolução SEDPcD nº 03/2017 (cf. 
publicação no DOE de 21.07.2017), é responsável pelo processamento de todo o 
chamamento público, cabendo-lhe decidir os casos omissos e as situações não previstas 
no presente Edital, observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
Administração Pública.  

6.2.1. Deverá se declarar impedido membro da comissão de seleção que tenha, nos 
últimos 5 (cinco) anos, mantido relação jurídica com, ao menos, uma das organizações 
sociais da sociedade civil participantes do chamamento público. 
6.2.2. A declaração de impedimento de membro da comissão de seleção não obsta a 
continuidade do chamamento público.  
6.2.3. Configurado o impedimento, o membro impedido deverá ser imediatamente 
substituído por membro que possua qualificação equivalente à do substituído, sem 
necessidade de divulgação de novo Edital.  
6.2.4. Para subsidiar seus trabalhos, a comissão de seleção poderá solicitar 
assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

6.3. A participação neste chamamento público implica, por parte do interessado: 
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(i) a leitura e compreensão de todas as suas regras, nos termos deste Edital e Anexos; 
(ii) o reconhecimento, atendimento e submissão a todos os itens e condições do Edital 
e Anexos; 
(iii) a ciência de que, em se tratando da organização da sociedade civil selecionada, 
deverá cumprir, durante a execução da parceria, todas as obrigações estabelecidas 
neste Edital e Anexos. 

6.4. Eventual modificação no Edital, decorrente de pedido de esclarecimento, ensejará 
divulgação pela mesma forma que se deu o texto original, estendendo-se o prazo 
inicialmente estabelecido somente quando a alteração afetar a formulação das Propostas  
ou o princípio da isonomia.  
6.5. A organização da sociedade civil participante do certame é responsável pela 
fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em 
qualquer etapa do processo de seleção. A falsidade de qualquer documento apresentado 
ou a inverdade das informações nele contidas poderá acarretar a eliminação da Proposta  
apresentada, a aplicação das sanções administrativas cabíveis e a comunicação do fato 
às autoridades competentes, inclusive para apuração do cometimento de eventual crime. 
Ademais, caso a descoberta da falsidade ou inverdade ocorra após a celebração da 
parceria, o fato poderá dar ensejo à rescisão do instrumento, rejeição das contas e/ou 
aplicação das sanções de que trata o art. 73 da Lei n° 13.019/2014.  
6.6. Não haverá qualquer cobrança de taxa para participar deste chamamento público.  
6.7. Todos os custos decorrentes da elaboração das Propostas  e quaisquer outras 
despesas correlatas à participação no chamamento público serão de inteira 
responsabilidade das organizações da sociedade civil participantes, não cabendo 
nenhuma remuneração, apoio ou indenização por parte da Administração Pública. 
6.8. Todas os atos, informações ou decisões publicadas no sítio eletrônico da Secretaria 
dos Direitos da Pessoa com Deficiência relativas a este certame serão objeto de 
publicação, ainda que em sua versão resumida, no Diário Oficial do Estado do dia 
subsequente. 

6.8.1. A contagem de prazos, quando iniciada a partir de publicações feitas pela 
comissão de seleção ou Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, observará, 
em todos os casos, a data em que as mesmas se deram no sítio eletrônico da Pasta. 
6.8.2. As organizações da sociedade civil participantes do certame serão imediatamente 
notificadas, por e-mail (informado cf. item 3.4.2), quando forem feitas publicações, no 
sítio eletrônico da Pasta, a respeito deste chamamento público. 

6.9. Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. 
6.10. Os prazos se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil. 
6.11. Constituem anexos do presente Edital, dele fazendo parte integrante: 

(i) Anexo I – Termo de Referência; 
(ii) Anexo II – Especificação das instalações e equipamentos do Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro; 
(iii) Anexo III – Minuta do Acordo de Cooperação. 
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6.11.1. Também é parte integrante do Edital as respostas dadas, pela comissão de 
seleção, aos pedidos de esclarecimento. 

6.12. Fica eleito o foro da Comarca de São Paulo para solucionar questões oriundas deste 
chamamento público. 
 
 

São Paulo, 27 de julho de 2017. 
 
 

Linamara Rizzo Battistella 
Secretária de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
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Anexo I – Termo de Referência  
 

 

1. INTRODUÇÃO 
1.1. O Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro (CTPB) foi concebido para ser um 
espaço destinado ao paradesporto de alto rendimento. Foi idealizado para funcionar em 
sinergia com as atividades paraolímpicas, o paradesporto escolar e as atividades que 
estimulem a inclusão e reconheçam os talentos esportivos das pessoas com deficiência. 
 
1.2. O CTPB tem como finalidades principais o treinamento de atletas com deficiência em 
modalidades de alto rendimento, a realização de competições paradesportivas e a 
obtenção e disseminação de conhecimento no âmbito da ciência do esporte. Outras 
finalidades poderão ser buscadas de maneira residual. 
 
1.3. O CTPB congrega 5 (cinco) diferentes eixos conceituais, que devem interagir em 
programas específicos e se destinar prioritariamente aos atletas com deficiência, podendo 
ter atividades acessórias voltadas a outros públicos. Os 5 (cinco) eixos do Centro são: 

i) Treinamento paradesportivo, destinado a treinar e acompanhar o desempenho de 
atletas com deficiência em modalidades de alto rendimento, incluída a oferta de 
serviços médicos voltados à avaliação clínica e emergências;  
ii) Competições e eventos paradesportivos, dedicado a utilizar toda a estrutura e 
instalações do Centro para sediar importantes eventos e competições de paradesporto 
de alto rendimento;  
iii) Hotelaria e serviços de alimentação, dirigidos preferencialmente aos atletas com 
deficiência em modalidades de alto rendimento que estejam em treinamento ou 
competição; 
iv) Ciência do esporte, destinado a pesquisas de avaliação da condição funcional e 
desempenho esportivo dos atletas com deficiência e ao desenvolvimento e aplicação 
de tecnologias assistivas, conduzidos pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, observada a participação da organização da sociedade civil, 
pesquisadores e instituições de ensino superior com reconhecida competência na área, 
nos termos deste Termo de Referência; 
v) Centro de convenções, dedicado à realização de cursos, congressos, seminários, 
palestras, workshops, encontros, reuniões e afins, voltados ao paradesporto, à ciência 
do esporte, à medicina desportiva, à medicina física e reabilitação ou às pessoas com 
deficiência. 

 
2. OBJETIVOS 
2.1. O CTPB se propõe a ser um centro de excelência em matéria de treinamento de 
paradesporto de alto rendimento, garantindo instalações e equipamentos modernos e 
adequados aos atletas e comissões técnicas. Ademais, outros objetivos de destacada 
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importância do Centro são a realização de eventos e competições paradesportivas de 
grande importância (internacionais, por exemplo) e a obtenção e disseminação de 
conhecimento, especialmente no âmbito da ciência do esporte. 
 
2.2. Para tanto, a organização da sociedade civil deverá viabilizar parcerias e patrocínios 
públicos e privados, além de executar atividades que resultem em recursos financeiros, 
que deverão ser destinados a manutenção e atualização da estrutura e dos equipamentos 
disponíveis no Centro. Assim, para garantir o equilíbrio financeiro de suas ações, a 
organização da sociedade civil deverá observar – sem prejudicar o treinamento atletas 
paradesportivos de alto rendimento, a realização de competições paradesportivas e o 
fomento à pesquisa – critérios de rentabilidade em matéria de eventos, hotelaria, 
restaurante e convenções. 
  
2.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
São objetivos específicos da parceria: 
2.3.1. A gestão adequada dos 5 (cinco) eixos conceituais do Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro, mantendo-as em perfeitas condições de uso e limpeza e 
garantindo-lhes sua respectiva atualização, sempre em favor do paradesporto. 
2.3.2. A garantia de espaço e estrutura para treinamento a todas as modalidades 
paradesportivas. 
2.3.3. A realização de eventos e competições paradesportivas internacionais, nacionais e 
regionais. 
2.3.4. A obtenção e disseminação do conhecimento no âmbito da ciência do esporte, 
especialmente quanto à avaliação da condição funcional e desempenho esportivo dos 
atletas com deficiência e ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas. 
2.3.5. A obtenção e disseminação do conhecimento na área de gestão do esporte, 
hotelaria para pessoas com deficiência e esporte como fator de inclusão social. 
2.3.6. A gestão da hotelaria e espaços destinados a serviços de alimentação (restaurante 
e lanchonete) em parceria com marcas de reconhecida idoneidade e experiência, com 
vistas a promover um ambiente adequado os treinamentos, competições, e eventos 
paradesportivos. 
2.3.7. A adoção de parcerias ou patrocínio e a realização de atividades que, sem 
prejudicar as finalidades principais do CTPB (cf. item 1.2 deste Termo de Referência) 
otimizem a obtenção de recursos financeiros, os quais deverão ser revertidos na gestão 
do CTPB, na atualização de sua estrutura e equipamentos ou na persecução de suas 
finalidades principais. 
 
3. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS 
3.1. Além das ações, indicadores e metas elencados no item 4 abaixo, todas as 
obrigações a serem cumpridas pela organização da sociedade civil selecionada já estão 
dispostas na minuta de Acordo de Cooperação – Anexo III ao Edital. 
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3.2. A despeito disso, e com vistas à segurança jurídica da parceria e à clareza das 
responsabilidades de cada parte, entendeu-se que as obrigações referentes ao 
fornecimento de equipamentos e à operação das instalações do CTPB, dada a sua 
importância, mereceriam ser também repisadas neste Termo de Referência. 
 
3.3. Nesse sentido, cabe destacar que: 

 (a) A operação de todas as instalações do CTPB será de responsabilidade da 
organização da sociedade civil, exceto as destinadas às pesquisas de avaliação da 
condição funcional e desempenho desportivo dos atletas com deficiência e ao 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas, que ficarão sob a 
responsabilidade da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

(a.1) As pesquisas e o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de que trata a 
alínea anterior observarão as linhas definidas conjuntamente entre Secretaria dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência e organização da sociedade civil; 
(a.2) As pesquisas e o desenvolvimento e aplicação de tecnologias de que tratam as 
alíneas anteriores poderão ser realizados em parceria com pesquisadores ou 
instituições de ensino superior com reconhecida competência na área; 
(a.3) Apenas as pesquisas referidas na “ação 7” do item 5 abaixo serão custeadas pela 
organização da sociedade civil; 
(a.4) A operação das instalações destinadas às pesquisas e ao desenvolvimento e 
aplicação de tecnologias de que tratam as alíneas anteriores, por parte da Secretaria 
ou de pesquisadores ou instituições de ensino superior, não exime a organização da 
sociedade civil da obrigação de mantê-las em boas condições de uso, garantindo sua 
limpeza, segurança e conservação (cf. cláusula 2ª, item “h” do inciso III e § 1º, da 
minuta de Acordo de Cooperação – Anexo III ao Edital). 

(b) Além dos equipamentos já existentes no CTPB (cf. Anexo II – Especificação das 
instalações e equipamentos do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro), a 
Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência fornecerá, no limite de sua 
disponibilidade orçamentária, o mobiliário básico destinado à hotelaria e os 
equipamentos destinados à pesquisa de avaliação da condição funcional e desempenho 
esportivo dos atletas com deficiência e ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias 
assistivas; 
(c) Será de responsabilidade da organização da sociedade civil o fornecimento de todos 
os equipamentos, materiais e móveis necessários aos treinamentos, competições e 
eventos paradesportivos, aos serviços de alimentação e aos serviços médicos voltados 
à avaliação clínica e emergências dos atletas com deficiência. 
 

4. AÇÕES, INDICADORES E METAS 
4.1. As ações, indicadores e metas abaixo previstos não esgotam as atividades que 
devem (ou podem) ser realizadas pela organização da sociedade civil. Na verdade, 
representam o mínimo a ser buscado e atingido pela entidade na execução do Acordo de 
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Cooperação. Diferem das obrigações ordinárias, pois não são instrumentais e, assim, 
refletem o resultado a ser entregue aos públicos-alvo (ou beneficiário diretos) da parceria. 
 
4.2. As ações (e metas) estabelecidas certamente não garantem a plena e integral 
ocupação do Centro Paraolímpico Brasileiro. A organização da sociedade civil deve 
realizar outras ações no CTPB, privilegiando as finalidades principais do mesmo e 
otimizando a obtenção de recursos financeiros.  
 
4.3. Cumpre ainda destacar que as ações e respectivas metas abaixo elencados deverão 
ser objeto da prestação de contas apresentada pela organização da sociedade civil (nos 
termos dos arts. 64 e 66 da Lei federal nº 13.019/2014 e do art. 8º do Decreto 61.981/2016, 
cf. cláusula oitava da minuta de Acordo de Cooperação – Anexo III ao Edital).  
 
4.4. Da mesma forma, os indicadores de qualidade “1” e “3”, que não envolvem taxa de 
satisfação de público, deverão ser objeto da prestação de contas apresentada pela 
organização da sociedade civil. 
 
4.5. Os indicadores de qualidade “2”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8” e “9” não constarão da prestação 
de contas apresentada pela organização, a fim de evitar a realização enviesada das 
aludidas pesquisas de satisfação. 
 
4.6. De qualquer modo, todos os indicadores de qualidade, assim como as ações e 
respectivas metas, serão objeto dos pareceres técnicos de análise de prestação de contas 
(inciso III do § 4º do art. 67 da Lei federal nº 13.019/2014, e cf. § 8º da cláusula oitava da 
minuta de Acordo) e dos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação (§ 2º do art. 58 
da Lei federal nº 13.019/2014, e cf. cláusula quarta da minuta de Acordo). 
 
4.7. Em todos os casos (ações, indicadores e metas), a correspondente atividade de 
monitoramento e avaliação poderá contar com auxílio de apoio técnico de terceiros ou 
firmar parcerias com órgãos ou entidades especializadas (§§ 1º a 3º do art. 58 da Lei 
federal nº 13.019/2014, e cf. § 3º da cláusula quarta da minuta de Acordo). 
 
4.8. Mediante anuência específica da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
e do Ministério do Esporte, as atividades executadas no CTPB poderão ser destinadas ao 
esporte de alto rendimento (não adaptado), preservada a prioridade ao paradesporto em 
caso de colidência de calendários.   
 
5. DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO 
 
5.1. Para a elaboração do plano de trabalho, a organização da sociedade civil deverá 
observar que o CTPB constitui Legado das Paraolimpíadas e, ainda, integra a Rede 
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Nacional de Treinamento, previsto no artigo 16 da Lei federal nº 12.395/2011 e 
regulamentado pelas Portarias ME nº 01 de 1/8/2016 e 248/2016. 
 
5.2. Na elaboração do plano de trabalho, a organização deverá observar a duração de 5 
(cinco) anos da parceria, as peculiaridades inerentes ao público alvo do CTPB 
(relacionado ao paradesporto), a equipe mínima necessária à consecução das ações e os 
horários de funcionamento regular do Centro, atendendo às necessidades específicas de 
treinamentos e competições noturnas. 

 
5.3. A organização da sociedade civil deverá atentar-se aos calendários das competições 
locais, regionais, estaduais, nacionais e internacionais das diversas modalidades 
paradesportivas do CTPB, seguindo as respectivas regras e os regulamentos 
estabelecidas para o paradesporto. 
 
5.4. Especificamente quanto à hotelaria (ação 5 abaixo), a organização da sociedade civil 
deverá atender às regras contidas no Plano Nacional de Turismo. De modo semelhante, 
deverão ser observados os direitos autorais, exigíveis pelo ECAD, em caso de música 
ambiental nesse espaço ou naqueles destinados à alimentação. 
 
5.5. Deverá ainda considerar a infraestrutura material e equipamentos existentes e os 
disponibilizados pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, pois lhe caberá 
mantê-los em boas condições de uso e adquirir outros necessários às atividades do 
CTPB. 
 
5.6. As ações, indicadores e respectivas metas abaixo deverão ser obrigatoriamente 
replicados no plano de trabalho apresentado pela organização da sociedade civil, 
demonstrando que se compromete a cumpri-los integralmente – nos termos do item 4.3.1 
do Edital. 
 
 

TREINAMENTO PARADESPORTIVO 
 
Ação (1): Acolher anualmente, com a disponibilizaçã o de toda a estrutura 
necessária, equipes paulistas de paradesporto de al to rendimento, para 
treinamento de seus atletas.  
Meta: Acolhimento anual de equipes que, juntas, representem, pelo menos, 15 (quinze) 
modalidades paraolímpicas. 
 

- Indicador de qualidade (1): Resultado em competiçõe s nacionais das equipes 
acolhidas no CTPB. 
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Meta: Para ao menos 60% (sessenta por cento) das equipes acolhidas, obtenção de 
resultado coletivo superior, em relação às edições anteriores, em no mínimo 60% 
(sessenta por cento) das competições nacionais.  
[Será considerado resultado coletivo superior, a qualificação à competição nacional de 
equipe que, na edição anterior, não a obtivera.] 
 
- Indicador de qualidade (2): Taxa de satisfação, d os atletas com deficiência e 
comissão técnica das equipes acolhidas, com a estru tura de treinamento. 
Meta: mínimo de 85% (oitenta e cinco por cento), observadas as métricas adotadas pelo 
SPLISS (Sports Policies Leading to Sport Success). 
 

Ação (2): Acolher anualmente, com a disponibilizaçã o de toda a estrutura 
necessária, as seleções brasileiras paraolímpicas, para treinamento de seus atletas.  
Meta: Acolhimento anual de seleções brasileiras que, juntas, representem, pelo menos, 
10 (dez) modalidades paraolímpicas. 
 
- Indicador de qualidade (3): Resultado em competiçõe s internacionais das seleções 
brasileiras acolhidas no CTPB.  
Meta: Para ao menos 50% (cinquenta por cento) das seleções acolhidas, obtenção de 
resultado coletivo superior, em relação às edições anteriores, em no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) das competições internacionais. 

 
- Indicador de qualidade (4): Taxa de satisfação, d os atletas paraolímpicos e 
comissão técnica das seleções acolhidas, com a estr utura de treinamento. 

Meta: mínimo de 80% (oitenta por cento), observadas as métricas adotadas pelo 
SPLISS (Sports Policies Leading to Sport Success). 
 
Ação (3): Operar, com pessoal especializado, os ser viços médicos voltados à 
avaliação clínica da condição de saúde do atleta pa raolímpico. 
Meta: Iniciar a operação em 90 (noventa) dias da assinatura do Acordo de Cooperação e 
mantê-la durante toda a vigência da parceria. 
 
- Indicador de qualidade (5): Taxa de satisfação do s atletas paraolímpicos e 
comissão técnica com os serviços médicos voltados à  avaliação clínica da 
condição de sua saúde. 
Meta: mínimo de 80% (oitenta por cento). 

 
 

COMPETIÇÕES PARAOLÍMPICAS 
 
Ação (4): Sediar anualmente, com a disponibilização  de toda a estrutura necessária, 
competições paraolímpicas. 
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Meta: Sediar anualmente pelo menos 15 (quinze) competições paraolímpicas. 
 
- Indicador de qualidade (6): Taxa de satisfação do s participantes (atletas, comissão 
técnica, árbitros) e público presente em competiçõe s paraolímpicas. 
Meta: mínimo de 80% (oitenta por cento), observadas as métricas adotadas pelo SPLISS 
(Sports Policies Leading to Sport Success).  
 
 

HOTELARIA E SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO 
 
Ação (5): Disponibilizar e manter, para hospedagem,  todos os apartamentos que 
receberem mobiliário da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 
Meta (i): Disponibilizar a hospedagem em até (6) seis meses da respectiva entrega de 
mobiliário e manter o serviço de hotelaria correspondente por todo o período restante da 
parceria. 
Meta (ii): Dar prioridade de hospedagem aos atletas paradesportivos em competição no 
CTPB ou integrantes de equipes paulistas ou seleções brasileiras em treinamento no 
Centro, durante o exato período de duração de tais eventos. 
 
Para garantir a prioridade a que se refere a meta (ii) acima, a organização da sociedade 
civil deverá oferecer diárias diferenciadas – permitida a gratuidade – aos aludidos atletas 
paradesportivos e eventuais guias. Ademais, a organização deverá adotar planejamento 
para garantir que, sob nenhuma hipótese, possa haver situação na qual não haja 
acomodação disponível para esses hóspedes e, simultaneamente, estejam hospedadas 
pessoas que não se enquadram em tal categoria.    
 
- Indicador de qualidade (7): Taxa de satisfação do s hóspedes do hotel. 

Meta: mínimo de 70% (setenta por cento). 
 
Ação (6): Implantar e manter serviço de restaurante  e lanchonete. 
Meta (i):  Implantação após 2 (dois) meses da assinatura do Acordo de Cooperação de, 
no mínimo, 1 (um) restaurante e uma lanchonete, e sua manutenção por todo o tempo de 
vigência da parceria. 
Meta (ii): Garantir condições de preço diferenciadas no restaurante para os atletas 
paraolímpicos e funcionários do CTPB. 
  
- Indicador de qualidade (8): Taxa de satisfação do s usuários do(s) restaurante(s) e 
lanchonete(s). 

Meta: mínimo de 80% (oitenta por cento).  
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CIÊNCIA DO ESPORTE 
 
Ação (7):  Subsidiar a realização de pesquisa(s) de  avaliação da condição funcional 
e desempenho esportivo dos atletas com deficiência,  conforme linhas definidas em 
conjunto com a Secretaria dos Direitos da Pessoa co m Deficiência. 
Meta (i): Custear o desenvolvimento de pesquisa(s) de “classe internacional”, com a 
participação mínima anual de 2 (dois) pesquisadores, garantindo-se a publicação dos 
respectivos resultados em periódico científico, os quais deverão referir-se ao 
desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas.   
Meta (ii) Promover, pelo menos, 2 (dois) cursos por ano, voltados a profissionais da área, 
sobre os temas relacionados à(s) pesquisa(s) e ao consequentemente desenvolvimento 
e aplicação de tecnologias assistivas. 
 
 

CENTRO DE CONVENÇÕES 
 
Ação (8):  Realizar, anualmente, cursos voltados à hotelaria para pessoas com 
deficiência e a outras áreas relacionadas ao esport e (gestão do esporte, ciência ou 
medicina desportiva, marketing esportivo, arbitrage m, etc.). 
Meta: Anualmente, ao menos 200 (duzentas) horas-aula e 300 (trezentos) alunos 
pagantes, na soma dos cursos.  
[Não poderão ser contabilizados, nesta meta, os cursos de que trata a meta (ii) da “ação 
(7)”.] 
 
 

GERAL 
 

- Indicador de qualidade (9): Taxa de satisfação do  público com as condições das 
áreas comuns do CTPB, considerando sua limpeza, seg urança, jardinagem, 
comodidade, seus serviços administrativos e de apoi o. 
Meta: mínimo de 80% (oitenta por cento). 
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Anexo II – Especificação das instalações e 
equipamentos do Centro de Treinamento 

Paraolímpico Brasileiro 
 

  
 Instalado em uma área de 140 mil m² do Parque Estadual Fontes do Ipiranga 
(Decreto estadual nº 58.864, de 28 de janeiro de 2013), o Centro de Treinamento 
Paraolímpico Brasileiro (CTPB) é empreendimento inédito no território nacional e na 
América Latina.  
  
 Possui 95 mil m² de área construída e é equipado com parque aquático, pista 
de atletismo, arena multiuso, quadras de vôlei, basquete, rugby, tênis de cadeira de 
rodas, judô, esgrima, bocha, goalball, tênis de mesa, futebol de 05 e futebol de 07. 
 
 Sua infraestrutura inovadora permite sediar grandes eventos esportivos e se 
tornar polo propulsor do conhecimento, eis que possui um Centro de Convenções – 
apto a abrigar cursos, seminários e afins – e instalações voltadas a serviços médicos, 
a pesquisas de avaliação da condição funcional e desempenho esportivo do atleta 
com deficiência e, ainda, ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas. 
 
 Há no Centro uma estrutura hoteleira, cuja finalidade é trazer conforto ao atleta 
paradesportivo, para que sua única preocupação seja com sua evolução durante os 
treinamentos e seu desempenho nas competições. A propósito, sua infraestrutura 
permite o uso desportivo simultâneo para quinze modalidades paraolímpicas: 
basquete em cadeira de rodas, bocha, natação, esgrima em cadeira de rodas, futebol 
de 5, futebol de 7, golbol, halterofilismo, judô, rúgbi, tênis, tênis em cadeira de rodas, 
triatlo e voleibol sentado.  
  
 O CTPB ainda possui uma área administrativa, praça de eventos, lanchonete e 
estacionamentos coberto e descoberto. A disposição de seus espaços pode ser 
melhor visualizada nas plantas que se seguem. Após estas, constam a relação de 
equipamentos existentes no Centro.  
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(Plantas) 

(Disponíveis no link abaixo:  
https://www.dropbox.com/sh/91blovx03ywl3z0/AABB0q0TH_uvWV8-iGPhbJOia?dl=0 ) 
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EQUIPAMENTOS EXISTENTES NO CTPB 
 
 

 

A) EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 
 
Item Quant.  Unid  Descrição dos Equipamentos Esportivos  

1 2 Unidades 

PLACAR DE TENIS  com contagem de até 3 set’s por 
jogo Contagem de game corrente: 0, 15, 30, 40 e 40 
piscando vantagem Sinalização de serviço com ponto 
luminoso ao lado do nome do competidor Nome de 
jogadores Painel de controle micro controlado com 
conectividade wireless. 
MARCA: ROGER SPORTS 
MODELO: OFICIAL 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

2 3 Unidades 

PLACAR ELETRÔNICO ; Altura Dos Dígitos Numéricos 
Entre 20 e 14 Cm; Modelo Poliesportivo Em Alumínio 
Com Pintura Eletrostática; a Base de Leds Ultrabright, 
Uso Indoor e Semi Outdoor; Medindo 300x125x9 Cm; 
Com Display de Cristal Líquido; Período de Jogo de 1 a 
5, E/p; Até 59:59 Progressivo Abaixo de 1 Min, Modo 
Regressivo, Utiliza Décimos 0:59.0; Preset do 
Cronômetro 00,05,07,10,12,15,20 Ou Chave Prog para 
Qualquer Valor; Start, Pause e Preset e Prog; Alarme 
Com 2 Sirenes Intermitentes de 120 Db; Sinalizador de 
Vantagem Pontos Da Equipe Piscando; Sinalizador de 
Tempo Pontos Piscando Até 2 Por Equipe e Por Período; 
Com Display de Cristal Líquido o Painel Comando; Painel 
de Nomes Através de Placas; Embalagem Apropriada Ao 
Produto. 
MARCA: ROGER SPORTS 
MODELO: OFICIAL 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

3 2 Unidades 

PLACAR ELETRÔNICO PARA  NATAÇÃO, em LED, 
150 leds ou superior, com 10 linhas e 08 dígitos, 
conectividade via Wi-fi ou Bluetooth, com caracteres 
alfanuméricos - Equipamento em alumínio e acabamento 
em acrílico - com interface e sistema de distribuição de 
energia Garantia mínima de 24 meses Fornecer Manual 
de Operação e Manual de Serviço Realizar instalação e 
startup, conforme necessidade do cliente Fornecer 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO 
SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

  

 

 

Página 24 de 59 

 

Treinamento Operacional e Técnico, conforme 
necessidade do cliente Fornecer Proposta de contrato de 
manutenção pós garantia – quando aplicável Atender 
aos padrões técnicos e exigências legais – fornecedor 
documentos Descrever todos os acessórios e opcionais 
e seus custos individuais – quando aplicável 
Equipamento obrigatoriamente 220V. 
MARCA: COLORADO 
MODELO: TIMING SISTEM 
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

4 1 Unidade 

PLACAR ELETRÔNICO PORTÁTIL - 0,90 x 0,70 x 0,10, 
sistema de leds, pontuação até 200 para duas equipes, 
indicação de sets ou tempos, indicação de faltas e 
contador de tempo progressivo e regressivo. 
MARCA: VITALTECH 
MODELO: STANDART 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

5 3 Unidades 

PLACAR ELETRÔNICO PARA BOCHA  
PARAOLIMPICA, sistema de leds, com dois contadores 
de tempo progressiva e regressiva que atuem 
independentes e pontuação para duas equipes até 99 
pontos. Medidas de 100 x 60 x 20 cm. 
MARCA: VITALTECH 
MODELO: BOCHA 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

6 1 Unidade 

PLACAR ELETRÔNICO PARA  JUDÔ com cronômetro, 
dimensão 80x50x9 cm, altura dos dígitos de 10cm e 
visibilidade de até 40cm, Garantia mínima de 24 meses, 
Alarme para quando o cronômetro zerar, Controle de 
pontuação dos golpes, penalidades e os atendimentos 
médicos, Display de cristal líquido com todas as 
informações para a orientação do operador, 
Conectividade com o placar Wireless, Alimentação como  
back-up em bateria, Fornecer Manual de Operação e 
Manual de Serviço. Realizar instalação e startup, 
conforme necessidade do cliente, Fornecer Treinamento 
Operacional e Técnico, conforme necessidade do cliente, 
Fornecer Proposta de contrato de manutenção pós 
garantia – quando aplicável, Atender aos padrões 
técnicos e exigências legais – fornecedor documentos, 
Descrever todos os acessórios e opcionais e seus custos 
individuais – quando aplicável, Equipamento 
obrigatoriamente 220V. 
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MARCA: VITALTECH 
MODELO: JUDO 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

7 6 Unidades 

CRONÔMETRO ELETRÔNICO DIGITAL  regressivo de 
basquetebol, de 24” segundos, sendo dois módulos 
mostradores, com seis dígitos cada, mais cronômetro de 
jogo sincronizado com o Placar Principal, Sirene 
intermitente de 120 db, acionamento de alarme 
automático, com sinalização luminosa (luz vermelha) 
quando o tempo esgotado. Painel de comandos micro 
controlados com display de cristal líquido, com 
comunicação wireless. 
MARCA: VITALTECH 
MODELO: M24S 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

8 2 Pares 

TABELA DE BASQUETEBOL, confeccionada em 
estrutura metálica em aço carbono e vigas  perfiladas 
soldadas com sistema mig. Acionamento com sistema 
HIDRAÚLICO ELETRICO, vidros temperados de 10 mm 
espessura com reenquadro na parte inferior de espuma 
protetora contra impacto e recortado no perímetro da 
fixação do aro evitando impacto direto entre o Aro e o 
Vidro, base (mesa) de 1,20m na largura x 2,20m ou 
1,70m. Pintura automotiva com espessura de 30 mícron, 
espuma protetora contra impacto nas partes frontais e 
laterais com densidade 23, espessura de 5cm, sistema 
de locomoção com Rodízios de "4" de diâmetro com 
esferas de aço e revestimento em poliuretano tipo "trem 
de pouso". O equipamento deve possuir travas de 
segurança nas alavancas de acionamento, com trancas 
em cadeados. Peso aproximado de cada unidade 950kg. 
Aro Retrátil com 03 molas espirais para suportar uma 
carga Estática de até 82 kg. 
MARCA: SPORTIN 
MODELO: OFICIAL 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

11 1.196 M2 

PISO SPORT Court® Power Game para uma área de 
46x26 mts² 
MARCA: SPORT Court® 
MODELO: SPORT Court® 
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 
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12 
 
 
 

810 M2 

PISO EM MANTA TARAFLEX TABLE TÊNIS , com 
espessura de 3.7mm, na cor azul, Absorção de Impacto 
entre 25% e 35%, feito com Espuma CXP HD^® com 
dupla densidade de células fechadas e alta resistência; 
Tratamento de superfície Tripla Ação Protecsol^® que, 
além de facilitar a limpeza e manutenção, previne o atleta 
contra queimaduras causadas por fricção na pele NO 
TAMANHO 53,40 x 15,10m 
MARCA: GERFLOOR 
MODELO: TARAFLEX 
 
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

13 154 M2 

PISO EM MANTA TARAFLEX TABLE TÊNIS, com 
espessura de 3.7mm, na cor azul, Absorção de Impacto 
entre 25% e 35%, feito com Espuma CXP HD^® com 
dupla densidade de células fechadas e alta resistência; 
Tratamento de superfície Tripla Ação Protecsol^® que, 
além de facilitar a limpeza e manutenção, previne o atleta 
contra queimaduras causadas por fricção na pele NO 
TAMANHO 15,45 x 15,10m 
MARCA: GERFLOOR 
MODELO: TARAFLEX 
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

14 2 Pares 

POSTE DE SUSTENTAÇÃO DA  REDE DE TENIS; 02 
Jogos de Em Aço Carbono; Com Catraca e Roldana Em 
Ferro Fundido; Diâmetro de 3"; Fixação No Piso Por 
Buchas/ luvas; Esmalte Sintético e Massa Plástica No 
Acabamento; Altura de 1,07 M, Acessórios Inclusos; para 
Tênis de Quadra. 
MARCA: PRO-E 
MODELO: PTN 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

15 4 Pares 

POSTE DE VOLEIBOL SENTADO confeccionado em 
tubos  de aço 3", chapa 11, pintura metálica envernizada, 
argolas para fixação da rede, bucha para fixação no piso, 
regulagem milimétrica sistema telescópico interno de 
alumínio e ponteira do poste em metal galvanizado. 
Acompanha protetor 
MARCA: PRO-E 
MODELO: PTVS 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
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16 2 Pares 

POSTE DE ATLETISMO PARA SALTO  EM ALTURA, 
confeccionado em alumínio para competições de alto 
nível. Par de postes telescópicos rígidos de alumínio, 
bases de aço com pintura a pó formato retangular, com 
sistema de medição com dois tubos paralelos e ajuste de 
altura confortável e preciso, com manivelas e catracas de 
auto travamento, de 1 m 15 cm até 2 m 65 cm, 
acompanha suportes para barra com 6 cm de 
comprimento e 4 cm de largura em cada poste e rodas 
laterais que facilitam o transporte. Certificado pela IAAF.  
MARCA: FEILU 
MODELO: IAAF 
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

17 2 Pares 

TRAVE PARA FUTEBOL  DE SALÃO (par); Tubo Em 
Aço Carbono de 3" de Diâmetro e Parede De2,25; 
Acabamento Pintura Esmalte Sintético; Medindo 
(3,0x2,0m) Internamente; Acompanha Buchas para 
Pisos e Dispositivos de Fixação Da Rede Com 20cm Uns 
Dos Outros; Fixação Na Parte Inferior Traseira Com Tubo 
de 1"e 90cm,interligado Ao Um Tubo de 1" e 3m Comp.; 
Que Junto Com Arco de 1" Formaram Armação para Sus 
Tentação e Caimento Da Rede; Conforme Modelo Oficial 
Da Modalidade; Embalado Em Papelão. 
MARCA: SPORTIN 
MODELO: OFICIAL 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

18 2 Pares 

TRAVE PARA GOALBALL, (par);  Perfil Tubular de 
alumínio com 3 ",parede de 2.25mm; Com Requadro de 
Apoio de Superfície Monobloco Sem buchas, 
Acabamento Em Pintura Eletrostática; Medindo 9,00m x 
1,30m Internamente, Com Dispositivo de Fixação de 
Rede C/ 20cm de Distancia Entre Ambos; para Fixação 
Inferior Traseiro Com Tubo de 1 " De diâmetro x 90cm, 
Interligado Ao Tubo Superior; Com Arco de 1 Polegada 
Formarão a Armação para Sustentação e Caimento Da 
Rede; pintura eletrostática a pó na cor branca; Embalada 
Em Papelão para Proteger o Produto 
MARCA: PRO-E 
MODELO: TRFGBL 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 
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19 1 Pares 

TRAVE PARA FUTEBOL SOCIETY  (par); Tubo Em Aço 
Carbono de 4" de Diâmetro e Parede De2,25; 
Acabamento Pintura Esmalte Sintético; Medindo 
(5,0x2,20)m Internamente; Acompanha Buchas para 
Pisos e Dispositivos de Fixação Da Rede Com 20cm Uns 
Dos Outros; Fixação Na Parte Inferior Traseira Com Tubo 
de 1"e 90cm,interligado Ao Um Tubo de 1" e 3m Comp.; 
Que Junto Com Arco de 1" Formaram Armação para Sus 
Tentação e Caimento Da Rede; Conforme  Modelo 
Oficial Da Modalidade; com requadro inteiriço em tubo de 
2". 
MARCA: SPORTIN 
MODELO: OFICIAL 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

20 36 Peças 

TATAMI SINTÉTICO PARA JUDÔ , certificado pela IJF, 
composto de espuma de grânulos de PU de alta 
densidade recoberto com lona de vinil. Na cor amarela, 
Largura x comprimento: 2,00 X 1,00 m, Espessura: 4 cm. 
Cor:  amarelo, Composição: Impermeável e lavável, com  
superfície texturizada para boa aderência dos pés, com 
base antiderrapante (anti-slip) formada de uma camada 
de 1,6mm de espessura de latex em formato "colmeia", 
para aderência total ao piso. 
MARCA: BSW 
MODELO: REGUPOL  
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

21 146 Peças 

TATAMI SINTÉTICO PARA JUDÔ , certificado pela IJF, 
composto de espuma de grânulos de PU de alta 
densidade recoberto com lona de vinil. Na cor amarela, 
Largura x comprimento: 2,00 X 1,00 m, Espessura: 4 cm. 
Cor:  azul, Composição: Impermeável e lavável, com 
superfície texturizada para boa aderência dos pés, com 
base antiderrapante (anti-slip) formada de uma camada 
de 1,6mm de espessura de latex em formato "colmeia", 
para aderência total ao piso. 
MARCA: BSW 
MODELO: REGUPOL  
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

22 28 Peças 

TATAMI SINTÉTICO PARA JUDÔ, certificado pela IJF, 
composto de espuma de grânulos de PU de alta 
densidade recoberto com lona de vinil.  Na cor vermelha, 
Largura x comprimento: 2,00 X 1,00 m, Espessura: 4 cm .  
Cor:  vermelho. Composição:  Impermeável e lavável, 
com  superfície texturizada, para boa aderência dos pés, 
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com base antiderrapante (anti-slip) formada de uma 
camada de 1,6mm de espessura de látex em formato 
"colmeia", para aderência total ao piso. 

MARCA: BSW 
MODELO: REGUPOL  
PROCEDÊNCIA: IMPORTADO 

23 400 Unidades 

TATAME EM ETIL  VINIL ACETATO, dupla face em 
vermelho e azul, siliconizado com sistema de ranhuras 
antiderrapantes e impermeável, cada placa medida 1,00 
x 1,00 x 0,04m, com sistema de encaixe perfeito e bordas 
de acabamento. 
MARCA: EVA TECNICA 
MODELO: 40 MM 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

24 420 M2 

TABLADO PARA TATAME , confeccionado em Madeira 
com Sistema de Amortecimento, para pratica esportiva, 
medindo 14x30m fixado no Chão. 

MARCA: PRO-E 
MODELO: TBLTA 
PROCEDÊNCIA: NACIONAL 

 
B) PARQUE AQUÁTICO  

 
PISCINA PARA COMPETIÇÃO E PISCINA PARA AQUECIMENTO 
(OLÍMPICA).   

Dimensões finais: 52,00m x 25,00m x 3,00m. 10 raias oficiais 
Piscina em sistema pré-fabricado composto pelos componentes 
designados abaixo.  Sistemas similares poderão ser ofertados desde 
que cumpram todas as exigências da FINA – Federação 
Internacional de Natação e do Comitê Paraolímpico Internacional. 
Deverá estar incluso no preço ofertado, todos os acessórios, projetos 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos e sua 
interconexão assim como uma assessória para o startup. 

Unid. 1 
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PISCINA PARA TREINAMENTO E AQUECIMENTO (SEMI 
OLÍMPICA) . 
 
Dimensões finais: 25,00m x 12,50m x 2,00m. -5 raias oficiais 
Piscina em sistema pré-fabricado composto pelos componentes 
designados abaixo.  Sistemas similares poderão ser ofertados desde 
que cumpram todas as exigências da FINA – Federação 
Internacional de Natação e do Comitê Paraolímpico Internacional. 
Deverá estar incluso no preço ofertado, todos os acessórios, projetos 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos e sua 
interconexão assim como uma assessória para o startup. 

Unid. 1 

PISCINA PARA R EABILITAÇÃO FRIA  
 
Dimensões finais: 3,60m x 4,00m e profundidade variável de 1,24 e 
1,04m 
Piscina em sistema pré-fabricado composto pelos componentes 
designados abaixo.  Sistemas similares poderão ser ofertados desde 
que cumpram todas as exigências da FINA – Federação 
Internacional de Natação e do Comitê Paraolímpico Internacional. 
Deverá estar incluso no preço ofertado, todos os acessórios, projetos 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos e sua 
interconexão assim como uma assessória para o startup. 

Unid. 1 

PISCINA PARA REABILITAÇÃO QUENTE  
 
Dimensões finais: 3,60m x 4,00m e profundidade variável de 1,24 e 
1,04m 
Piscina em sistema pré-fabricado composto pelos componentes 
designados abaixo.  Sistemas similares poderão ser ofertados desde 
que cumpram todas as exigências da FINA – Federação 
Internacional de Natação e do Comitê Paraolímpico Internacional. 
Deverá estar incluso no preço ofertado, todos os acessórios, projetos 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos e sua 
interconexão assim como uma assessória para o startup. 

Unid. 1 

PISCINA PARA REABILITAÇÃO FUNDA  
 
Dimensões finais: 3,60m x 3,00m X 2,00m de profundidade. 
Piscina em sistema pré-fabricado composto pelos componentes 
designados abaixo.  Sistemas similares poderão ser ofertados desde 
que cumpram todas as exigências da FINA – Federação 
Internacional de Natação e do Comitê Paraolímpico Internacional. 
Deverá estar incluso no preço ofertado, todos os acessórios, projetos 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos e sua 
interconexão assim como uma assessória para o startup. 

Unid. 1 
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PISCINA DE NADO ESTÁCIONÁRIO  
 
Dimensões finais: 5,00m x 3,30m x 1,24m de profundidade. 
Piscina em sistema pré-fabricado composto pelos componentes 
designados abaixo.  Sistemas similares poderão ser ofertados desde 
que cumpram todas as exigências da FINA – Federação 
Internacional de Natação e do Comitê Paraolímpico Internacional. 
Deverá estar incluso no preço ofertado, todos os acessórios, projetos 
necessários para o bom funcionamento dos equipamentos e sua 
interconexão assim como uma assessória para o startup. 

Unid. 1 

 
ACESSÓRIOS PISCINAS: 
Sistema primário e secundário de eletrônico para natação 
Omega/Quantum. Sistema de sensores para dez raias e cabos para 
conexão com baterias 

Unid. 1 

Suprimento de força Omega/Quantum PRY&SDY Unid. 1 
Case de transporte duplo de sistema de controle de competição 
Omega/Quantum Unid. 1 

Laptops compatíveis com sistema de Software e Hardware de 
cronometragem 

Unid. 2 

Impressoras online com sistema interno de suprimento de força 
Omega/Quantum 

Unid. 2 

Bluetooth externo RS422 SubD 9pMc Unid. 1 
Sistemas de partida Acústica Start Time IV Unid. 2 
Sistemas de placas com sensores por toque Omega regulamentado 
pela FINA 240x90 cm para 10 raias  Unid. 2 

Carros para transporte de placas com sensores por toque Omega 
regulamentado pela FINA 240x90 cm para 10 raias Unid. 2 

Coberturas em PVC para placas com sensores por toque Omega 
regulamentado pela FINA 240x90 cm para 10 raias, com ajuste para 
o carro de transporte 

Unid. 2 

Blocos de partida em fibra de vidro, com sistema de detecção falta 
no revezamento, sistema de detecção de tempo de partida conectado 
ao sistema Quantum, com superfície de 74x52 cm incluindo apoio 
aos pés (OSB11) 

Unid. 2 

Dinamômetro para o bloco de partida OSB Unid. 1 
Sistemas de partida para nado costa para bloco OSB com apoio para 
pé 

Unid. 20 

Conjuntos móveis cabos para conexão primário e secundário para 10 
raias Unid. 2 

Programador de conexão primário e secundário para 10 raias Unid. 1 
Botões disparador Omega OIT5 com cabo enrolado em espiral de 3 
metros, com sistema de contato aberto e plugs no formato de banana Unid. 40 
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Kits de sistema de som interno para bloco de partida (10 unid.) 
conectado ao bloco OSB11 com 3 metros de cabo com plug em 
banana  

Unid. 
2 
 

Sistema de flash visual Omega para partida de atletas com 
deficiência visual, com sistema de força conectado no start time com 
cabo de 25 metros 

Unid. 3 

Cabos TU 7pM-TU 7pF de 0,5 mm2 com 50 metros de comprimento Unid. 2 
Cabos TU 7pM-TU 7pF de 1,0mm2 com 50 metros de comprimento  Unid. 3 
Placar de resultados branco com 8 dígitos/10 linhas de recepção 
bluetooth 

Unid. 1 

Kit de montagem de 10 raias Omega Kalypso Unid. 1 
Jogo de bloco de partida simples em fibra de vidro de superfície de 
74x52 cm Oega OSB11, jogo de 5 unidades. 

Unid. 1 

 
 

C) MOBILIÁRIO VESTIÁRIO  
 

Banco para vestiário  

Assentos produzidos com 3 sarrafos de madeira maciça, cada um 
medindo 10 cm de largura x 2 cm de espessura, com espaçamento 
de 2 cm, envernizado com verniz marítimo, afixados com parafusos, 
em estrutura tipo monobloco com tubo de aço galvanizado 30 x 30 
mm, com 1,20 mm de parede, com pintura eletrostática, na cor 
grafite, com sapateira sob o assento em tubo de aço galvanizado 30 
x 30 mm, com 1,20 de parede e espaçamento 7,5 cm. Solda MIG e 
ponteiras em polipropileno. Comprimento: 2,00 metros. Profundidade 
do assento: 34,5 cm. Altura do assento: 45 cm 

Unid. 118 

Armário de vestiário  

De aço, com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática   em tinta 
EPOXI, pó textualizada, na cor cinza, medindo (1980 X 1210 X 420) 
mm = (AXLXP), admite-se variação de até 5% nas medidas, com 08 
vãos, sobreposto de 04 em 04, com uma porta por compartimento e 
fechaduras, veneziana de ventilação, com prateleira e cabideiro, 
chapas de c/espessura MIN. DE 0,79 mm (chapa N.22) para o corpo, 
1,98mm (chapa N.14) p/base, com prazo de garantia de no mínimo 
36 meses, fabricado de acordo com a legislação vigente. Inclusos 
serviços de montagem 

Unid 335 
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D) SISTEMAS INSTALADOS 
 

SISTEMA DE AUTOMAÇÃO PREDIAL (BMS)  
Estação central com sistema operacional 
Software do sistema de supervisão (BMS) 
Gateway modbus para gerador, sistema de ar condicionado 
Controle do nível dos reservatórios de água 
Controle de pressão da rede de água potável 
Controle e medição de energia (quadros elétricos) 
Controle das chaves de energia de média tensão 
Controle e medição de energia dos grupos moto-geradores 
Automação para controle de iluminação, bombas, ar condicionado, válvulas) - Setor 
1 
Automação para controle de iluminação, bombas, ar condicionado, válvulas) - Setor 
2 
Automação para controle de iluminação, bombas, ar condicionado, válvulas - Setor 3 
Automação para controle de iluminação, bombas, ar condicionado, válvulas - Setor 4 
Automação para controle de iluminação, bombas, ar condicionado, válvulas - Setor 5 
Automação para controle de iluminação, bombas, ar condicionado, válvulas) - Hotel 

 

SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO  
Estação de gerenciamento de dados do sistema de controle de acesso (Completo) 
Gerenciador de controle de acesso (quadro, fonte, etc.) 
Impressora jato de tinta colorida para impressão de relatórios 
Botão de destrave 
Contato de porta 
Quadro de controladora (Quadro, controladora, fonte, etc.) 
Interface com sistema de detecção e alarme de incêndio (Liberação de catracas) 
Cancela para veículo médio com sensor de massa metálica 
Terminais de cadastramento (Microcomputador, câmera de captura e impressora) 
Catracas Wolflap 
Fechadura eletromagnética 
Leitora de cartão de proximidade 

Cartão de proximidade 

SISTEMA DE SONORIZAÇÃO  
Rack de 22 U's 
Amplificador de potência para linha de 70 V - 600 W  (2 x 300 W) 
Pré-amplificador de áudio 
Setorizador de áudio 
CD/MP3 Player 
Microfone 
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SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO  
Rack fechado 44Us - 19" x 800 mm, porta com visor em acrílico transparente, 
laterais e tampa traseira removíveis e aletadas 
Rack fechado 36Us - 19" x 570 mm, porta com visor em acrílico transparente, 
laterais e tampa traseira removíveis e aletadas 
Teto ventilado para rack 19" x 800 mm - 02 ventiladores 
Teto ventilado para rack 19" x 570 mm - 02 ventiladores 
Bandeja fixa aletada para rack de 800 mm de profundidade 
Bandeja fixa aletada para rack de 570 mm de profundidade 
Voice painel 50 portas - Cat 3 
Patch panel 24 posição  Cat 6 T568/b ROHS 
Guia de cabo de 19 X 1U fechado 
Calha com 8 tomadas vertical / horizontal padrão 19 PT 
Calha com 4 tomadas vertical / horizontal padrão 19 PT 
Espelho plástico 4 x 2" para 1 tomada - RJ 45 
Espelho plástico 4 x 2" para 2 tomadas - RJ 45 
Espelho de piso 4 x 2" para 2 tomadas - RJ 45 
Espelho de piso 4 x 4" para 3 tomadas - RJ 45 
Distribuidor interno óptico para 24xF.O. 
Suporte de adaptador para DIO A270 LC/SC 
Kit bandeja de emenda 24 Fibras 
Parafuso M5 X 16 PHS niquelado com arruela 
Porca M5 com gaiola de aço 
Switch gerenciável 24 portas 10/100/1000 2 portas SFP / 48 portas 10/100/1000 2 
portas SFP 
Bloco de engate rápido 10P - IDC, contato permanente + castidor metálico (Loja) 
Prancha de madeira compensada 2,00 x 4,00 m (Para DG espelho) 
Barra de aterramento para bloco de engate rápido 
Materiais de Identificação e acabamento 
PABX 
Fusão das fibras ópticas 
Materiais de identificação e acabamento 
Roteador Wireless 
Disponibilização do ponto de rede 
Interligação de cabeamento estruturado por meio de cabo para conectores tipo RJ-
45/ RJ-45 1P - 1,5mm- vermelho 
Interligação de cabeamento estruturado por meio de cabo para conectores tipo RJ-
45/ RJ -45 1P - 2,5mm- AZUL 

Microcomputador 
Sonofletor 
Caixa acústica 
Corneta 
Sonorização diferenciada para 6 auditórios e arena multiuso 
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Interligação de cabeamento estruturado por meio de cabo para conectores tipo RJ-
45/ RJ -45 1P - 2,5mm- AZUL 

 
SISTEMA DE CFTV 

Servidor de gravação e storage com HD de 4TB 
Software de monitoramento do sistema de CFTV IP + licença para câmeras 
Estação de monitoramento de CFTV – 4GB RAM / HD 500GB / Placa de vídeo 
512MB - 4 saídas para monitor (VGA/DVI/HDMI/BNC) 
Monitor LCD profissional de 26"  com suporte 
Monitor LCD profissional de 42"  com suporte 
Switch core 8 portas - 10/100/1000 + 04 portas SFP 
Rack fechado 44Us 19" x 900 mm completo 
No Break - 20 kVA 
Materiais de identificação e acabamento 
Mobiliário 
Switch - 24 portas PoE RJ45 (10/100/1000) + 2 portas SFP (Conexão em fibra 
óptica) 
Switch - 12 portas PoE RJ45 (10/100/1000) + 2 portas SFP (Conexão em fibra 
óptica) 
Conversor de mídia Ethernet (Porta 10Base-T/100Base-TX (Conexão RJ-45) + 
Porta100BaseFX (2xF.O.)(Conexão SC)) + fonte de alimentação 
Câmera mini dome IP PoE 1.3MP interna com lente varifocal megapixel de 2,8 a 
10,0 mm + elementos para fixação 
Câmera fixa IP PoE 1.3MP em caixa de proteção externa com lente varifocal 
megapixel de 2,8 a 12,0 mm + elementos para fixação                 
Câmera  Speed Domi 1080p Full HD de até 30 fps 720p em até 60 fps 
Joystick para câmera IP PoE Externa – Speed Domi – PTZ  

 
 
SISTEMAS ESPECIAIS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EQUIP AMENTOS 
INSTALADOS: 

 
Setor  Nível  Ambiente  Descrição  

2 775 
Quadra 
de vôlei 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 
de vôlei 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 
de vôlei 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 
de vôlei 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 
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2 775 Quadra 
de vôlei 

Software de vídeo para análise de treinamento 

2 775 Quadra 
de Rugby 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 1100d 60fps 

2 775 Quadra 
de Rugby 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 Quadra 
de Rugby 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C5 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 

de Rugby 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA- Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 

de Rugby 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 Quadra 
de Rugby 

Software de vídeo para análise de treinamento 

2 775 
Quadra 

de 
basquete 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 1100d 60fps 

2 775 
Quadra 

de 
basquete 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 

de 
basquete 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 

de 
basquete 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 

de 
basquete 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C5 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 
Quadra 

de 
basquete 

Software de vídeo para análise de treinamento 

2 775 
Arena 

multiuso 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 1100d 60fps 

2 775 
Arena 

multiuso 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 
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2 775 
Arena 

multiuso 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 Arena 
multiuso 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 775 Arena 
multiuso 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C5 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 779 

Área 
Quadra 

de 
Futebol 5 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 779 

Área 
Quadra 

de 
Futebol 5 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 1100d 60fps 

2 779 

Área 
Quadra 

de 
Futebol 5 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 779 

Área 
Quadra 

de 
Futebol 5 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 779 

Área 
Quadra 

de 
Futebol 5 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C5 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

2 779 Depósito - 
Fut 06 

Software de vídeo para análise de treinamento 

3 783 
Depósito -

Tênis Software de vídeo para análise de treinamento 

3 783 Piscina 
Olímpica 

Câmera de alta resolução para fixação e uso esportiva 
(SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA) 

3 786 
Sala de 

trabalho 7 
e 8 

Notebook - i7,12GB, 1TB, Placa de vídeo 2GB, monitor 
17' Led HD 

3 786 TI Servidor em Torre de 8G 2HD de 1 Tera 

3 786 TI Notebook - i5, 6GB, 1TB, Placa de vídeo 2GB, monitor 
14' Led HD 

4 779 
Tênis de 

Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 
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4 779 
Tênis de 

Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Tênis de 
Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Tênis de 
Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Tênis de 
Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C5 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Tênis de 
Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C6 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 
Tênis de 

Mesa 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C7 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Tênis de 
Mesa 

Software de vídeo para análise de treinamento 

4 779 GoalBall 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 

4 779 GoalBall 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 GoalBall 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Esgrima 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Esgrima 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Esgrima 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Esgrima 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps 

4 779 Esgrima Software de vídeo para análise de treinamento 

4 779 Bocha 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 
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4 779 Bocha 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Bocha 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Bocha 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C5 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 

4 779 Bocha 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C6 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 

4 779 Bocha 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Bocha Software de vídeo para análise de treinamento 

4 779 Judô 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Judô 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Judô 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Judô 
SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C4 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 60fds 

4 779 Judô Software de vídeo para análise de treinamento 

5 786 

Lab 
Ciência 

do 
esporte 

Notebook - i7, 8GB, 1TB, Placa de vídeo GB, monitor 15' 
Led HD 

5 786 

Lab 
Ciência 

do 
esporte 

Notebook - i7,12GB, 1TB, Placa de vídeo 2GB, monitor 
17' Led HD 

5 786 Pista 
Indoor 

Software de vídeo para análise de treinamento 

5 792 
Pista de 
Atletismo 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C2 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 

5 792 Pista de 
Atletismo 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA - Câmera C3 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 
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5 792 
Pista de 
Atletismo 

SISTEMA DE CONTROLE E ARMAZENAMENTO DE 
VÍDEO PARA ANALISE TÉCNICO TÁTICA -Câmera C1 
- Sistema de vídeo com câmera IP 90d 120fps móvel 
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Anexo III – Minuta do Acordo de Cooperação 
 
 

 

ACORDO DE COOPERAÇÃO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O ESTADO DE SÃO PAULO, POR INTERMÉDIO DA 

SECRETARIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM 

DEFICIÊNCIA, E A [ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE 

CIVIL], OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NO 

CENTRO DE TREINAMENTO PARAOLÍMPICO 

BRASILEIRO. 

 

O Estado de São Paulo, por sua Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com 

sede com sede na Avenida Auro Soares de Moura Andrade, 564, Portão 10, Barra Funda, 

São Paulo/SP – CEP 01156-001, representada neste ato, por sua titular, LINAMARA 

RIZZO BATTISTELLA , portadora da cédula de identidade RG n.º XX.XXX.XXX-X e 

inscrita no CPF/MF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, doravante SECRETARIA , e 

[ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL] ,  com sede [logradouro, número, bairro, 

cidade, Estado], inscrita no CNPJ/MF sob n.º XX.XXX.XXX/XXXX-XX, representada neste 

ato, por seu [cargo do dirigente / procurador], [NOME COMPLETO DO DIRIGENTE / 

PROCURADOR] , portador da cédula de identidade RG n.º XX.XXX.XXX-X e inscrito no 

CPF/MF sob n.º XXX.XXX.XXX-XX, doravante OSC, com fundamento na Lei Federal nº 

13.019, de 31 de julho de 2014, e no Decreto nº 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  

O presente Acordo de Cooperação, decorrente do chamamento público nº 01/2017, tem 

por objeto a gestão do Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro (“CTPB”) e a 

execução de atividades em suas instalações, nos termos das cláusulas deste ajuste, do 

plano de trabalho (Anexo I) e da proposta orçamentária da OSC (Anexo II). 
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§ 1º - A execução deste Acordo deverá observar os 5 (cinco) eixos conceituais do CTPB, 

quais sejam: 

i) Treinamento paradesportivo, destinado a treinar e acompanhar o desempenho de 

atletas com deficiência em modalidades de alto rendimento, incluída a oferta de 

serviços médicos voltados à avaliação clínica e emergências; 

ii) Competições e eventos paradesportivos, dedicado a utilizar toda a estrutura e 

instalações do Centro para sediar importantes eventos e competições de paradesporto 

de alto rendimento;  

iii) Hotelaria e serviços de alimentação, dirigidos preferencialmente aos atletas com 

deficiência em modalidades de alto rendimento que estejam em treinamento ou 

competição; 

iv) Ciência do esporte, destinado a pesquisas de avaliação da condição funcional e 

desempenho esportivo dos atletas com deficiência e ao desenvolvimento e aplicação 

de tecnologias assistivas, conduzidos pela Secretaria dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência, observada a participação da organização da sociedade civil, 

pesquisadores e instituições de ensino superior com reconhecida competência na área, 

nos termos do plano de trabalho; 

v) Centro de convenções, dedicado à realização de cursos, congressos, seminários, 

palestras, workshops, encontros, reuniões e afins, voltados ao paradesporto, à ciência 

do esporte, à medicina desportiva, à medicina física e reabilitação ou às pessoas com 

deficiência. 

§ 2º - A execução deste Acordo também deverá observar as finalidades principais do 

CTPB, quais sejam: 

(i) o treinamento de atletas com deficiência nas modalidades de alto rendimento; 

(ii) a realização de competições paradesportivas; e  

(iii) a obtenção e disseminação de conhecimento no âmbito da ciência do esporte. 

 

§ 3º - O plano de trabalho poderá ser revisto para alteração de valores ou de metas, 

mediante termo aditivo, respeitada a legislação vigente e após proposta previamente 

justificada pela OSC e acolhida em parecer técnico favorável da SECRETARIA, ratificado 

por seu Titular, vedada alteração do objeto. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕ ES  

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

deste Acordo e respectivo plano de trabalho (Anexo I), os previstos na Lei Federal nº 

13.019/2014, no Decreto nº 61.981/2016, e legislação e regulamentação aplicáveis à 

espécie: 

 

I – COMUNS DOS PARTÍCIPES: 

(a) assegurar o regular funcionamento do CTPB e as atividades nele previstas; 

(b) colaborar, acompanhar, supervisionar, avaliar e divulgar a implantação e o 

desenvolvimento das atividades decorrentes da presente parceria. 

 

II - DA SECRETARIA: 

(a) dispor sobre a execução da política pública paradesportiva de alto rendimento no 

âmbito do CTPB; 

(b) estabelecer novas diretrizes e critérios de qualidade, segundo as normas e 

regulamentos nacionais e internacionais do paradesporto que vierem a regular o 

setor, bem como outras que se fizerem necessárias para aprimorar o curso da 

parceria;  

(c) acompanhar, supervisionar e fiscalizar a execução do objeto deste Acordo, 

devendo zelar pelo alcance dos resultados pactuados; 

(d) editar regras de uso e convivência para o hotel, restaurante e outras instalações 

ou áreas de uso comum; 

(e) fornecer, no limite de sua disponibilidade orçamentária, o mobiliário básico de 

hotelaria e os equipamentos destinados às pesquisas de avaliação da condição 

funcional e desempenho esportivo dos atletas com deficiência e ao 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas; 

(f) operar, direta ou indiretamente, as instalações destinadas a pesquisas de 

avaliação da condição funcional e desempenho dos atletas com deficiência e ao 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas, ou autorizar a sua 

operação por pesquisadores ou instituições de ensino superior com reconhecida 

competência na área; 
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(g) observar, na realização das pesquisas e no desenvolvimento e aplicação de 

tecnologias de que trata a alínea anterior, as linhas definidas conjuntamente entre 

SECRETARIA e OSC; 

(h) prestar apoio à OSC, no que puder, para que seja alcançado o objeto da parceria 

em toda sua extensão e no tempo devido; 

(i) publicar, em espaço eletrônico na internet, a íntegra deste Acordo e de seus 

aditivos e, no Diário Oficial do Estado, seus respectivos extratos, contendo, pelo 

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

(j) analisar os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação e os pareceres 

técnicos de análise de prestação de contas;  

(k) manter, em espaço eletrônico na internet, todos documentos e procedimentos 

relativos a este Acordo, incluídos relatórios técnicos de monitoramento e avaliação 

e pareceres técnicos de análise de prestação de contas; 

(l) designar, por meio de ato publicado no Diário Oficial do Estado, responsável por 

elaborar o relatório técnico de monitoramento e avaliação; 

(m) instituir Comissão de Monitoramento e Avaliação (CMA), por meio de ato publicado 

no Diário Oficial do Estado; 

(n) na hipótese de inexecução exclusiva por culpa da OSC, a SECRETARIA poderá, 

exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, 

por ato próprio independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou 

manter a execução das metas ou atividades pactuadas, retomar os bens públicos 

em poder da OSC, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu 

direitos de uso de tais bens e/ou, assumir a responsabilidade pela execução do 

restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo 

a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o 

que foi executado pela OSC até o momento em que a SECRETARIA assumiu essa 

responsabilidade; 

(o) divulgar, em espaço eletrônico na internet, os meios para apresentação de 

denúncia sobre o uso indevido do CTPB e de seus equipamentos, móveis e 

materiais; 

(p) fiscalizar o cumprimento dos regulamentos aplicáveis ao CTPB (cf. Legado das 

Paraolimpíadas e Rede Nacional de Treinamento), às competições 
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paradesportivas, à hotelaria (Plano Nacional de Turismo) e aos direitos autorais 

em caso de música ambiental (ECAD). 

 

III - DA OSC: 

(a) manter e administrar, direta ou indiretamente, sob sua responsabilidade, o CTPB, 

disponibilizando os recursos humanos necessários para tanto, arcando com os 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, securitários, contratuais, comerciais 

e quaisquer outros daí decorrentes; 

(b) fornecer os equipamentos, materiais e mobiliário necessário para treinamentos 

(inclusive para serviços médicos voltados à avaliação clínica da condição de saúde 

do atleta), eventos e competições paradesportivas, serviços de alimentação e o 

centro de convenções, observados os existentes no momento de celebração deste 

Acordo (cf. Anexo II ao Edital de chamamento público nº 01/2017);  

(c) operar todas as instalações do CTPB, exceto as destinadas às pesquisas de 

avaliação da condição funcional e desempenho esportivo dos atletas com 

deficiência e ao desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas; 

(d) definir, em conjunto com a SECRETARIA, as linhas para as pesquisas de avaliação 

da condição funcional e desempenho esportivo dos atletas com deficiência e o 

desenvolvimento e aplicação de tecnologias assistivas; 

(e) prestar, diretamente ou indiretamente, serviços médicos voltados à avaliação 

clínica da condição de saúde dos atletas com deficiência; 

(f) disponibilizar suporte médico para eventuais emergências, observando-se o 

volume de pessoas e as atividades que estiverem sendo desenvolvidas no CTPB; 

(g) prestar, direta ou indiretamente, serviço remunerado de estacionamento no CTPB; 

(h) contratar todos os serviços necessários à manutenção, à segurança e às boas 

condições de uso de todos os espaços, equipamentos, móveis, materiais e 

infraestrutura do CTPB, inclusive quando se destinarem a atividades que não sejam 

da responsabilidade da OSC (p. ex., as pesquisas de avaliação da condição 

funcional e desempenho esportivo dos atletas com deficiência e o desenvolvimento 

e aplicação de tecnologias assistivas) e independentemente do tipo de ocasião; 
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(i) contratar seguro para o CTPB, contra, dentre outros, incêndio e danos, inclusive a 

terceiros;  

(j) executar todas as ações previstas no plano de trabalho (Anexo I deste Acordo), 

observando-se as respectivas metas; 

(k) cumprir com os indicadores previstos no plano de trabalho (Anexo I), observando-

se as respectivas metas; 

(l) empregar anualmente o respectivo valor mínimo previsto em sua proposta 

orçamentária (Anexo II deste Acordo); 

(m) obter recursos financeiros destinados a suportar os custos das atividades 

realizadas no CTPB; 

(n) buscar, com destacado empenho, a plena ocupação de todos os espaços do CTPB, 

privilegiando, além das atividades previstas no plano de trabalho (Anexo I), as que 

se destinem às finalidades principais do CTPB e otimizem a obtenção retorno 

financeiro; 

(o) reverter ao próprio CTPB os recursos financeiros oriundas de atividades 

econômicas neste realizadas; 

(p) realizar, com recursos próprios, às adequações físicas e efetuar as reformas que 

se mostrarem necessárias e pertinentes à execução desta parceria; 

(q) adquirir e instalar, com recursos próprios, os equipamentos, móveis e materiais que 

se revelem necessários às instalações do CTPB ou às atividades previstas neste 

Acordo; 

(r) compatibilizar as atividades do CTPB aos calendários das competições estaduais, 

regionais, nacionais e pan-americanas das várias modalidades de para-desporto; 

(s) apresentar demonstrativos de execução das atividades e sua respectiva execução 

financeira, sempre que solicitado pelo responsável por elaborar o relatório de 

monitoramento e avaliação; 

(t) apresentar informações, sempre que solicitada, para a SECRETARIA,  CMA, gestor 

da parceria ou responsável técnico pela elaboração do relatório técnico de 

monitoramento e avaliação; 

(u) reunir-se, periodicamente, com o gestor da parceria e, quando solicitado, com a 

CMA;  
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(v) encaminhar, por meio de espaço eletrônico disponibilizado pela SECRETARIA, 

prestação de contas, observados os prazo e condições dispostos na cláusula oitava 

deste Acordo;  

(w) zelar pela boa qualidade das ações e serviços prestados, buscando alcançar os 

resultados pactuados de forma otimizada; 

(x) observar, no transcorrer da execução de suas atividades, todas as orientações 

emanadas da SECRETARIA; 

(y) responsabilizar-se, integral e exclusivamente, pela contratação e pagamento dos 

encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à 

execução do objeto, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da 

SECRETARIA 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;  

(z) divulgar em seu sítio eletrônico e em locais visíveis de suas sedes sociais e dos 

estabelecimentos em que exerça suas ações, no prazo de 20 (vinte) dias da 

celebração do presente instrumento, todas as parcerias celebradas com o Governo 

do Estado de São Paulo, observando-se as informações mínimas exigidas e 

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

(aa) manter registros, arquivos e controles contábeis específicos para os dispêndios 

relativos ao objeto da parceria; 

(bb) elaborar um manual da marca e identidade visual do CTPB, previamente aprovado 

pela SECRETARIA, destinado a orientar a divulgação de suas atividades e o uso 

da marca do Centro, a fim de preservar suas características e peculiaridades visuais 

e especificar as balizas para patrocínios e apoios institucionais em suas gradações, 

sempre sem prejuízo da identidade visual do Governo do Estado, cujo 

correspondente Manual (cláusula décima) deverá ser respeitado; 

(cc) permitir e facilitar o acesso de agentes da SECRETARIA, membros dos conselhos 

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

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

da parceria, prestando-lhes todas e quaisquer informações solicitadas, bem como 

aos locais de execução do objeto; 
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(dd) responsabilizar-se pela legalidade e regularidade das despesas realizadas para a 

execução do objeto da parceria, pelo que responderá diretamente perante a 

SECRETARIA e demais órgãos incumbidos da fiscalização nos casos de 

descumprimento; 

(ee) cumprir os regulamentos aplicáveis ao CTPB (cf. Legado das Paraolimpíadas e 

Rede Nacional de Treinamento), às competições paradesportivas, à hotelaria 

(Plano Nacional de Turismo) e aos direitos autorais em caso de música ambiental 

(ECAD); 

(ff) obter anuência específica da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência e 

do Ministério do Esporte na hipótese de execução, no CTPB, de atividades 

destinadas ao esporte de alto rendimento (não adaptado), observando-se a 

prioridade do paradesporto em caso de colidência de calendários.  

 

§ 1º - Para a manutenção, segurança e boas condições de uso de que trata o item “h” do 

inciso III desta cláusula, a OSC se responsabilizará por contratar todos os serviços 

necessários, tais como: os de utilidade pública (luz, água, telefone, gás), internet e 

informática, limpeza, jardinagem, vigilância interna e externa, gerador de energia, etc. 

 

§ 2º - A inobservância do emprego do valor mínimo anual, de que trata o item “l” do inciso 

III desta cláusula, dá causa à rescisão do ajuste. 

 

§ 3º - O mau uso de recursos patrimoniais móveis e imóveis ensejará à aplicação das 

sanções de que trata o artigo 73 da Lei federal nº 13.019/2014, nos termos da cláusula 

décima terceira deste Acordo. 

 

§ 4º - A reversão das recursos financeiros de que trata o item “o” do inciso III desta 

cláusula poderá se dar na gestão das instalações do CTPB, na manutenção e atualização 

de seus equipamentos e espaços ou na realização de novas atividades consentâneas 

com suas finalidades principais. 

 

§ 5º - Os recursos financeiros poderão ser livremente obtidos pela OSC mediante 

captação de leis de incentivo, cobrança dos beneficiados das atividades do Centro da 
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exploração econômica de seus espaços e instalações, desde que não haja prejuízo: (i) 

aos treinamentos ou quaisquer atividades paradesportivas; (ii) às competições estaduais, 

regionais, nacionais e pan-americanas das várias modalidades de para-desporto 

previstas nos respectivos calendários e; (iii) às ações, indicadores e metas constantes do 

plano de trabalho e demais obrigações previstas neste Acordo de Cooperação. 

 

§ 6º - A exploração econômica dos espaços e instalações do CTPB não poderá ser feita 

em prejuízo da marca do Governo do Estado. 

 

§ 7º - A exploração econômica do nome (“naming rights”) do CTPB e de sua fachada será 

decidida, em conjunto, pela OSC e pela SECRETARIA. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO GESTOR DA PARCERIA 

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

fiscalização da execução do objeto da parceria, devendo zelar pelo seu adequado 

cumprimento e manter a SECRETARIA informada sobre o andamento das atividades, 

competindo-lhe em especial: 

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

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

possam comprometer as atividades ou metas da parceria, bem como as 

providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas 

detectados; 

(c) emitir parecer técnico para cada prestação de contas da OSC; 

(d) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, com 

manifestação sobre a avaliação das contas (de acordo com os parâmetros do 

artigo 72 da Lei federal nº 13.019/2014) e levando em consideração o teor do 

relatório técnico de monitoramento e avaliação, e encaminhá-lo à CMA; 

(e) disponibilizar ou assegurar a disponibilização de materiais e equipamentos 

tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação; 

(f) comunicar ao administrador público a inexecução por culpa exclusiva da OSC; 

(g) acompanhar as atividades desenvolvidas pela OSC e monitorar a execução deste 

Acordo e seu plano de trabalho, inclusive com visitas locais e reuniões periódicas 
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com representantes da OSC, propondo as medidas de ajuste e melhoria, segundo 

as metas pactuadas e os resultados observados; 

(h) realizar a conferência e a checagem das informações apresentadas relativas ao 

cumprimento das metas pactuadas; 

(i) apoiar, com o fornecimento de informações e documentos que tiver, o responsável 

pela elaboração do relatório técnico de monitoramento e avaliação;  

(j) instaurar e conduzir procedimento com vistas à aplicação de sanção à OSC, nos 

termos do art. 9º do Decreto nº 61.981/2016.   

 

§ 1º - Fica designado como gestor [nome e qualificação geral e funcional do servidor]. 

 

§ 2º - O gestor da parceria poderá ser alterado a qualquer tempo pela SECRETARIA, por 

meio de simples apostilamento. 

 

§ 3º - Em caso de ausência temporária do gestor, a Secretária dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência indicará quem assumirá a gestão até o retorno daquele. 

 

§ 4º - Em caso de vacância da função de gestor, a Secretária dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência ou quem ela indicar assumirá interinamente a gestão da parceria, por meio de 

simples apostilamento, até a indicação de novo gestor. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DO MONITORAMENTO E DA AVALIAÇÃO D E RESULTADOS 

Os resultados alcançados com a execução do objeto da parceria, especialmente as 

ações, indicadores e metas previstos no plano de trabalho (Anexo I), serão monitorados 

e avaliados sistematicamente por meio de relatórios técnicos elaborados por responsável 

designado, em ato próprio, pela Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, cujo 

conteúdo observará o § 2º do artigo 58 e o artigo 59 da Lei Federal nº 13.019/2014. 

 

§ 1º - O responsável pela elaboração do relatório técnico poderá notificar a OSC a 

apresentar demonstrativos de execução das atividades e sua respectiva execução 

financeira; 
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§ 2º - Fazem parte dos demonstrativos de execução das atividades os indicadores de 

qualidade “1” e “3” do plano de trabalho (resultado, em competições, das equipes e 

seleções acolhidas no CTPB). 

 

§ 3º - Para cada período de 4 (quatro) meses de vigência deste Acordo, será elaborado, 

em até 45 (quarenta e cinco) dias do correspondente término, um relatório técnico de que 

trata o caput desta cláusula, que será submetido, para homologação, à CMA. 

 

§ 4º - Para auxiliar a elaboração dos relatórios técnicos previstos no caput desta cláusula, 

especialmente quanto ao monitoramento e avaliação das ações e dos indicadores (e 

respectivas metas, em ambos os casos) previstos no plano de trabalho, a SECRETARIA 

poderá valer-se do apoio técnico de terceiros ou firmar parcerias com órgãos ou entidades 

especializadas. 

 

§ 5º - O responsável pela elaboração do relatório técnico de monitoramento e avaliação 

deverá cientificar o gestor da parceria caso verifique a ocorrência da hipótese prevista no 

artigo 62 da Lei federal n° 13.019/2014. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AV ALIAÇÃO  

Compete à CMA: 

(a) homologar, independentemente da obrigatoriedade de apresentação de prestação 

de contas pela OSC, os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação de que 

trata a cláusula quarta deste Acordo, em até 20 (vinte) dias de sua respectiva 

elaboração; 

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

com informações constantes do relatório técnico de monitoramento e avaliação, e 

fazer recomendações para o atingimento dos objetivos perseguidos; 

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

(d) solicitar, quando necessário, reuniões com representantes da OSC e realizar 

visitas técnicas no CTPB, a fim de obter informações adicionais que auxiliem no 

desenvolvimento dos trabalhos;  
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(e) solicitar aos demais órgãos da SECRETARIA ou à OSC esclarecimentos que se 

fizerem necessários para subsidiar sua avaliação;  

(f) propor à Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no prazo de 30 (trinta) 

dias da emissão do parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas 

final, a aprovação, com ou sem ressalvas, ou a rejeição da prestação de contas da 

organização da sociedade civil; 

(g)  manifestar-se a respeito de procedimento com vistas à aplicação de sanção à 

OSC, encaminhando-o à Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para 

decisão; 

(h) cientificar o gestor da parceria caso verifique a ocorrência da hipótese prevista no 

artigo 62 da Lei federal n° 13.019/2014. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DOS RECURSOS E DA CONTRAPARTIDA 

A presente parceria não terá recursos financeiros do Estado de São Paulo, cuja parcela 

de cooperação está representada na infraestrutura física (terreno e instalações) e 

respectivos equipamentos (relacionados no Anexo II do Edital de Chamamento Público nº 

01/2017), com expressão monetária estimada em R$ 386.330.000,00 (trezentos e oitenta 

e seis milhões, trezentos e trinta mil reais). 

 

Parágrafo único -  A contrapartida em bens e serviços da OSC, com expressão monetária 

de R$ XXXXX (VALOR MÍNIMO GLOBAL DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA), fica 

gravada com cláusula de inalienabilidade no caso de equipamentos e móveis, para a 

continuidade da execução do objeto após o término da vigência deste Acordo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO COMODATO, DA ADMINISTRAÇÃO E D A 

INCORPORAÇÃO DE BENS  

É dado em comodato o Centro de Treinamento Paraolímpico Brasileiro – localizado no 

km 11,5 da Rodovia dos Imigrantes (SP-160), Bairro Cidade Vargas, São Paulo/SP –, com 

suas instalações e os equipamentos e mobiliário existentes (cf. Anexo II do Edital de 

Chamamento Público nº 01/2017) ou que vierem a ser fornecidos pela SECRETARIA. 
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§ 1º -  Fica a OSC responsável pelo uso e guarda, na forma da lei, do CTPB e de todas 

as suas instalações, equipamentos, móveis e materiais. 

 

§ 2º - Todos os equipamentos e móveis apresentados como contrapartida da OSC (cf. 

parágrafo único da cláusula sexta), inclusive os adquiridos para sua reposição, serão 

incorporados ao patrimônio do CTPB. 

 

§ 3º - Os bens da OSC que não se enquadrem no parágrafo anterior e aqueles que forem 

destinados ao CTPB por patrocinadores ou outros parceiros, não serão incorporados ao 

patrimônio do Centro, exceto quando se tratar de atualização ou reposição dos existentes 

no momento de assinatura deste Acordo (cf. Anexo II do Edital de Chamamento Público 

nº 01/2017) ou dos que vierem a ser fornecidos pela SECRETARIA. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

A OSC elaborará e apresentará à SECRETARIA prestação de contas na forma 

discriminada nesta cláusula, observando-se o Capítulo IV da Lei Federal nº 13.019/2014 

e o artigo 8º do Decreto nº 61.981/2016, além das demais normas aplicáveis. 

 

§ 1º - Para a prestação de contas, a OSC apresentará os documentos previstos no plano 

de trabalho (Anexo I) e o seguinte: 

a) demonstrativo dos bens, serviços e atividades, acompanhado da comprovação dos 

respectivos valores, empregados como contrapartida (valor mínimo anual ou global), 

nos termos da cláusula 6ª e da proposta orçamentária (Anexo II); 

b) relatório de execução do objeto, contendo as atividades desenvolvidas para o 

cumprimento deste Acordo e o comparativo de metas propostas com os resultados 

alcançados, incluídos os indicadores de qualidade “1” e “3” do plano de trabalho 

(resultado, em competições, das equipes e seleções acolhidas no CTPB); 

c) relatório de execução financeira, contendo a descrição das despesas e receitas 

efetivamente realizadas e sua vinculação com a execução do objeto, na hipótese de 

descumprimento de metas e resultados pactuados.  
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§ 2º - Os originais das faturas, recibos, notas fiscais e quaisquer outros documentos 

comprobatórios de despesas deverão ser emitidos em nome da OSC, devidamente 

identificados com o número do Processo XXXX/XXXX, e mantidos em sua sede, em 

arquivo e em boa ordem, à disposição dos órgãos de controle interno e externo, pelo 

prazo de 05 (cinco) anos, contados a partir da aprovação da prestação de contas ou da 

tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas do Estado, relativa ao exercício da 

gestão. 

 

§ 3º - Para fins de comprovação dos gastos, não serão aceitas despesas efetuadas em 

data anterior ou posterior ao período de vigência da parceria, tampouco as notas fiscais, 

faturas e demais documentos não identificados com o número do Processo de que cuida 

este Acordo. 

 

§ 4º - A responsabilidade da OSC pelo pagamento dos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais relativos ao funcionamento da instituição e à 

execução do objeto da parceria é exclusiva, não se caracterizando responsabilidade 

solidária ou subsidiária da SECRETARIA pelos respectivos pagamentos, qualquer 

oneração do objeto da parceria ou restrição à sua execução. 

 

§ 5º - A prestação de contas e todos os atos que dela decorram dar-se-ão em espaço 

eletrônico disponibilizado pela SECRETARIA, permitindo a visualização por qualquer 

interessado, até que o portal de que trata o Decreto nº 61.981/2016 esteja em 

funcionamento. 

 

§ 6º -  A prestação de contas anual será apresentada até 30 (trinta) dias após cada período 

de 12 (doze) meses de execução deste Acordo e a prestação de contas final será 

apresentada em até 90 (noventa) dias do término da vigência do ajuste. 

 

§ 7º - Verificada irregularidade ou omissão em prestação de contas, o gestor da parceria 

fixará prazo para a OSC sanar a irregularidade ou cumprir a obrigação o correspondente 

saneamento, nos termos do artigo 70 da Lei federal nº 13.019/2014. 
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§ 8º -  No prazo de 60 (sessenta) dias contado da data do recebimento da respectiva 

prestação ou do saneamento da irregularidade ou omissão, o gestor da parceria 

apresentará o respectivo parecer técnico de análise da prestação de contas, que levará 

em conta o disposto nos § 3º do artigo 64 e § 4º do artigo 67 da Lei federal nº 13.019/2014, 

na proposta orçamentária e no § 2º da cláusula segunda deste Acordo. 

 

§ 9º - O parecer técnico conclusivo, decorrente da prestação de contas apresentada ao 

término da vigência da parceria, deverá, ainda, incluir manifestação sobre a avaliação das 

contas, de acordo com os parâmetros do artigo 72 da Lei federal nº 13.019/2014.  

 

§ 10 - Em face do parecer a que se refere o parágrafo anterior, a CMA, no prazo de 30 

(trinta dias), proporá, à Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, a aprovação, 

com ou sem ressalvas, ou a rejeição da prestação de contas da OSC. 

 

§ 11 - No prazo de 60 (sessenta) dias da proposição de que trata o parágrafo anterior, a 

Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência parceria decidirá sobre a aprovação, 

com ou sem ressalvas, ou rejeição da prestação de contas. 

 

§ 12 - Da decisão sobre a prestação de contas, caberá recurso ou pedido de 

reconsideração, nos termos e prazos da Lei nº 10.177, de 30 de dezembro de 1998. 

 

§ 13 - As impropriedades que deram causa à rejeição da prestação de contas serão 

registradas, por determinação da Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, no 

portal de que trata o Decreto nº 61.981/2016. 

 

CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO 

O prazo de vigência desta parceria é de 60 (sessenta meses) meses, a partir da data de 

sua assinatura. 

 

§ 1º - No mínimo trinta dias antes de seu término, havendo motivo relevante e interesse 

dos partícipes, a parceria poderá ter seu prazo de execução prorrogado para cumprir o 

plano de trabalho, mediante termo aditivo e prévia autorização da Secretária dos Direitos 
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da Pessoa com Deficiência, respeitada a legislação vigente, após proposta previamente 

justificada pela OSC e autorização do titular da Secretaria, baseada em parecer técnico 

favorável do órgão competente. 

 

§ 2º - Este Acordo poderá ser prorrogado, pelo mesmo prazo de que trata o caput desta 

cláusula, mediante justificativa fundamentada da Secretária dos Direitos da Pessoa com 

Deficiência e caso os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação e os pareceres 

técnicos de análise de prestação de contas revelem a boa execução do objeto da parceria. 

 

§ 3º - No caso do parágrafo anterior, a OSC apresentará novo plano de trabalho em até 

60 (sessenta) dias do término da vigência deste Acordo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - 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. 

 

§ 1º - É vedada à OSC a realização de qualquer ação promocional relativa ao objeto da 

parceria sem o consentimento prévio e formal da SECRETARIA.  

 

§ 2º - A divulgação de resultados técnicos, bem como todo e qualquer ato promocional 

relacionado ao desenvolvimento ou inovação tecnológica e/ou metodológica, decorrentes 

de trabalhos realizados no âmbito da presente parceria, deverá 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 SECRETARIA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃ O 

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

mediante notificação escrita com antecedência de 120 (cento e vinta) 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. 
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§ 1º - Ocorrendo a rescisão ou a denúncia do presente ajuste, SECRETARIA e OSC 

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

de encerramento, devendo a OSC apresentar à SECRETARIA, no prazo de até 30 (trinta) 

dias, a documentação comprobatória do cumprimento das obrigações assumidas até 

aquela data. 

 

§ 2º - Havendo indícios fundados de malversação de bens públicos, a SECRETARIA 

deverá instaurar Tomada de Contas Especial, para apurar irregularidades que tenham 

motivado a rescisão da parceria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS ALTERAÇÕES 

Este Acordo 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 partícipes, previamente e por escrito, 

observado o disposto no parágrafo único da Cláusula Primeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS RESPONSABILIZAÇÕES E  DAS SANÇÕES 

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas da 

Lei federal nº 13.019/2014 e da legislação específica, a SECRETARIA poderá, garantida 

a prévia defesa, aplicar à OSC as sanções previstas no artigo 73 da Lei federal nº 

13.019/2014, observado o disposto no artigo 9º do Decreto nº 61.981/2016. 

 

§ 1º - Aplicadas as sanções previstas no caput desta cláusula, deverão ser as mesmas 

registradas no portal de parcerias com organizações da sociedade civil. 

 

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

serão registradas no sítio eletrônico da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

e, quando possível, no sítio esancoes.sp.gov.br. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Acordam as partes, ainda, em estabelecer as condições seguintes: 
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§ 1º - Os trabalhadores contratados pela OSC não guardam qualquer vínculo 

empregatício com a SECRETARIA, inexistindo, também, qualquer responsabilidade 

desse último em relação às obrigações trabalhistas e demais encargos assumidos pela 

OSC. 

 

§ 2º - A SECRETARIA não responde, subsidiária ou solidariamente, pela ausência de 

cumprimento das obrigações fiscais, trabalhistas, previdenciárias e comerciais assumidas 

pela OSC, não se responsabilizando, ainda, por eventuais demandas judiciais. 

 

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

regularmente efetuadas quando realizadas por meio eletrônico. 

 

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

supridas através da regular instrução processual, em meio físico. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Fica eleito o Foro da 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 

Acordo, em 2 (duas) vias de igual teor, na presença das testemunhas abaixo assinadas, 

para que produza os efeitos legais. 

 

São Paulo,     de     de 2017. 

 

LINAMARA RIZZO BATTISTELLA 

Secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência 

 

(NOME DO DIRIGENTE ) 

(cargo do dirigente  da OSC) 
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Testemunhas: 

 

 

_________________________________ ______________________________ 

Nome:      Nome: 

RG:      RG: 

CPF:      CPF: 

 

 


