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Edital de Chamamento Público nº 001/2020 – SDAS
Republicação com Retificação

O Município de Guarulhos , Estado de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência
Social,  TORNA PÚBLICO ,  para  conhecimento  das  Organizações  da Sociedade Civil  interessadas,  que
realizará seleção de OSC, nos termos disciplinados pelo presente Edital, com fundamento na Lei Federal nº
13.019/2014,  alterada  pela  Lei  Federal  n°  13.204/2015,  para  a  execução  de  serviço  de  Serviço  de
Acolhimento Institucional – Modalidade “Comunidade Terapêutica de Interesse Social” , especializada
no atendimento a pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, para pessoas com 18 (dezoito)
anos ou mais, do sexo masculino, de acordo com o constante do Processo Administrativo nº 72.622/2019.
(NR – Retificação 001)

I – DO OBJETO
1.1. O presente edital objetiva a implementação e execução indireta, por Organização da Sociedade Civil
(OSC), de Serviço de Acolhimento Institucional – Modalidade “Comunidade Terapêutica de Interesse Social”
especializada no atendimento das pessoas dependentes químicos de álcool e outras drogas, em regime de
acolhimento  institucional,  para  pessoas  com  18  (dezoito)  anos  ou  mais,  do  sexo masculino,  com  o
fornecimento mínimo de 30 (trinta) vagas, número que poderá ser ampliado p ara 50 (cinquenta) vagas
a partir do segundo ano de vigência do termo ,  a ser executado em espaço pertencente à Prefeitura de
Guarulhos, situado à Rua Particular, 635 – Nova Ponte Alta – Guarulhos ( SP) – CEP 07179-494. (NR –
Retificação 001)
1.2. Será celebrado ACORDO DE COOPERAÇÃO nos moldes do Anexo III, com fundamento no Artigo 2º,
inciso VIII-A, da Lei Federal nº 13.019/2014, alterada pela Lei Federal n° 13.204/2015.

II – PARTICIPANTES
2.1. Somente poderá participar do certame disciplinado pelo presente Edital Organização da Sociedade Civil
especializada no ramo descrito no objeto, devendo apresentar os documentos de acordo com o exigido no
Item IV deste edital, bem como regida por normas de organização interna que prevejam, expressamente,
objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social.
2.2. Não poderá participar do certame disciplinado pelo presente Edital Organização da Sociedade Civil que:
a) não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a funcionar no território
nacional;
b) esteja omissa no dever de prestar contas de parceria anteriormente celebrada;
c) tenha como dirigente membro de Poder ou do Ministério Público, ou dirigente de órgão ou entidade da
administração pública da mesma esfera governamental na qual será celebrado o termo de colaboração ou
de fomento, estendendo-se a vedação aos respectivos cônjuges ou companheiros, bem como parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau;
d) tenha tido as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, exceto se:
d.1) for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos eventualmente imputados;
d.2) for reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição;
d.3) a apreciação das contas estiver pendente de decisão sobre recurso com efeito suspensivo;
e) tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a penalidade:
e.1) suspensão de participação em licitação e impedimento de contratar com a administração;
e.2) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a administração pública;
e.3)  suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da esfera de governo da administração pública sancionadora, por prazo
não superior a dois anos;
e.4) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato
com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,
que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II do Art. 73 da Lei
Federal nº 13.019/2014;
f) tenha tido contas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
g) tenha entre seus dirigentes pessoa:
g.1)  cujas  contas  relativas  a  parcerias  tenham  sido  julgadas  irregulares  ou  rejeitadas  por  Tribunal  ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
g.2) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
g.3)  considerada responsável  por  ato  de  improbidade,  enquanto  durarem  os  prazos  estabelecidos  nos
incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992.
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III – DAS OBRIGAÇÕES
3.1. A Organização da Sociedade Civil selecionada através do presente certame obrigar-se-á a: 
a) Manter regime de acolhimento institucional por 24 horas ininterruptas durante o período de atendimento;
(NR – Retificação 001)
b) Manter equipe multidisciplinar 24 horas por dia; (NR – Retificação 001)
c)  Possuir  condições  de  prestar  atendimento  pós-crise/surto,  oferecendo  condições  ao  usuário  que  se
mantenha fora da tutela da unidade para prosseguimento do atendimento nos CAPS e/ou ambulatórios; (NR
– Retificação 001)
d) Prestar assistência clínica e médica sempre que necessária; (NR – Retificação 001)
e)  Garantir  a  troca de  informações entre  outros  integrantes da unidade e a Comissão Técnica;  (NR –
Retificação 001)
f) Promover a orientação multiprofissional à família do atendido; (NR – Retificação 001)
g) Sujeitar-se à fiscalização dos serviços realizados pela Comissão Técnica; (NR – Retificação 001)
h) Garantir à pessoa o direito de desistência, exceto nos casos de acolhimento institucional involuntário ou
compulsório,  sem  qualquer  tipo  de  constrangimento,  devendo  tal  fato,  se  ocorrer,  ser  imediatamente
comunicado à Administração Municipal e à família do atendido, respeitando a legislação vigente;  (NR –
Retificação 001)
i)  Comunicar imediatamente à Administração Pública e à família do atendido eventual  caso de fuga ou
evasão; (NR – Retificação 001)
j) Atender à solicitação de acolhimento institucional, a cargo da equipe técnica da Administração Municipal, no
prazo máximo de 3 (três) dias úteis; (NR – Retificação 001)
k)  Promover,  sempre  que  necessário,  a  adequada  remoção  do  atendido,  quando de  intercorrências
médicas; (NR – Retificação 001)
l) Fornecer relatórios sobre o desenvolvimento do  atendimento, conforme solicitação da equipe técnica da
Administração Municipal; (NR – Retificação 001)
m) Fazer solicitação à equipe técnica da Administração Municipal, quando for necessária a prorrogação do
acolhimento institucional de qualquer atendido, com prazo de 30 (trinta) dias antes do vencimento, colocando
anexo pedido médico comunicando a necessidade. (NR – Retificação 001)
3.1.1. O prazo de acolhimento institucional deverá corresponder ao estabelecido pela equipe responsável
pelo atendido, em comum acordo ou não do quadro de doença que motivou o acolhimento institucional.
3.1.2. As alterações nos prazos serão determinadas em conjunto com avaliação da equipe interdisciplinar e
Comissão Técnica.
3.2. A Administração Municipal obrigar-se-á a:
a) Oferecer contrapartida à Organização da Sociedade Civil  selecionada,  nos termos do item XII  deste
Edital;
b) Exercer regulação, controle e avaliação dos serviços prestados;
c) Prestar as informações necessárias, com clareza, à OSC, para execução dos serviços;
d) Vistoriar, periodicamente, as instalações da entidade prestadora de serviços, para verificar se persistem
as mesmas condições técnicas básicas comprovadas na ocasião da assinatura do Acordo de Cooperação;
e)  Designar,  mediante  documento  hábil,  servidor  para  supervisionar,  fiscalizar  os  procedimentos  e
acompanhar a execução dos serviços, quando necessário.

IV – DA HABILITAÇÃO
4.1. As OSCs interessadas deverão enviar todos os documentos solicitados no subitem 4.2., até as 16h00
do dia 30 de junho de 2020 , na Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, situada à Avenida
Guarulhos,  2200  –  Vila  Augusta  –  Guarulhos  (SP),  mediante  a  apresentação  de  carta  de  solicitação,
impressa  em  papel  timbrado  da  empresa/entidade,  sem  emendas,  rasuras  ou  entrelinhas,  datada  e
assinada pelo seu representante legal, devendo nela conter:
4.1.1. Declaração de conhecimento dos termos deste regulamento;
4.1.2. Perfil da OSC, suas especialidades de atendimento, dias e horários de atendimento, resumo dos
procedimentos  do  serviço  (processo  de  admissão,  programa  terapêutico,  rotina  de  funcionamento  e
atendimento definindo atividades obrigatórias e opcionais, etc.);
4.1.3. Razão  social  da  OSC,  CNPJ,  comprovante  de  endereço da sede,  número  de  telefone  e  e-mail
atualizados  para  contato,  qualificação  do(s)  representante(s)  legal(is)  que  afirmará(ão)  o  Acordo  de
Cooperação  e  do  responsável  técnico  que  representará  a  credenciada  durante  a  vigência  do  ajuste,
assinatura e nome legível do representante legal da empresa responsável pela proposta;
4.1.4. Cópia do RG e do CPF do(s) representante(s) Presidente da Entidade que assinará (ão) o Acordo de
Cooperação.
4.2. A carta de solicitação deverá estar acompanhada da seguinte documentação:
a) Ato constitutivo, estatuto social, ata da eleição da atual diretoria da entidade ou contrato social em vigor e
alterações, devidamente registrado, acompanhando de documentos de eleição de seus administradores;
b) Inscrição do ato constitutivo, devidamente registrado, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
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c) 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;
c) Prova de inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
d) Prova de Regularidade para a Fazenda Federal, através da apresentação das certidões de Dívida Ativa
da União e Certidão Negativa de Débitos, Tributos e Contribuições Federal;
e) Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio do interessado, pertinente ao seu ramo de
atividade e  relativo  aos  tributos  relacionados  com as atividades  objeto  do  presente  Edital,  mediante a
apresentação de certidão expedida pelo órgão estadual competente;
f) Prova de regularidade com a Fazenda do Município a que pertence a OSC relativo aos tributos mobiliários
e imobiliários, relacionados com as atividades objeto do presente Edital;
g)  Prova  de  regularidade  relativa  à  Segurança  Social,  mediante  a  apresentação  de  original  ou  cópia
autenticada em cartório, da “CND” – Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS, dentro de seu prazo
de validade;
h) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mediante a apresentação em
original ou cópia autenticada do “CRF” – Certificado de regularidade Fiscal expedida pela Caixa Econômica
Federal, dentro de seu prazo de validade;
i) Prova de regularidade relativa ao Ministério do Trabalho, em atendimento à Lei 12.440/11, que insistiu a
Certidão  Negativa  de  Débitos  Trabalhistas  –  CNDT,  como obrigatoriedade  aos  interessados  em  firmar
parcerias onerosas com o setor público;
j)  Declaração  de  existência  de  condições  materiais  e  capacidade  técnica  e  operacional  para  o
desenvolvimento  das  atividades  previstas  na  parceria  e  para  o  cumprimento  das  metas  estabelecidas
(Anexo II – Modelo A);
j)  Declaração informando a inexistência,  nos cargos de direção da Organização da Sociedade Civil,  de
membro de Poder ou do Ministério Público ou dirigente de órgão ou entidade da administração pública
direta  ou  indireta  do  município  de  Guarulhos,  estendendo-se  a  vedação  aos  respectivos  cônjuges  ou
companheiros, bem como aos parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, nos
termos do artigo 39, III da Lei Federal nº 13.019/2014 (Anexo II – Modelo B);
k) Declaração de que a Organização da Sociedade Civil (Anexo II – Modelo C):
k.1) não teve as contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos, que não tenham sido
sanadas e/ou quitados os débitos,  reconsiderada ou revista  a decisão de rejeição,  ou ainda a referida
decisão esteja pendente de recurso com efeito suspensivo, nos termos do artigo 39, IV, alíneas “a” a “c” da
Lei Federal nº 13.019/2014;
k.2) não foi punida com nenhuma das sanções estabelecidas nas alíneas “a” a “d” do inciso V, do artigo 39,
da Lei  Federal  nº  13.019/2014,  nem está em cumprimento  de  penalidade passível  de impedimento  de
celebração de parcerias;
k.3) não teve contas de parcerias julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de
qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos, nos termos do artigo 39, VI
da Lei Federal nº 13.019/2014;
l) Declaração de que não há, dentre os dirigentes da organização da sociedade civil, pessoas (Anexo II –
Modelo D):
l.1)  cujas  contas  relativas  a  parcerias  tenham  sido  julgadas  irregulares  ou  rejeitadas  por  Tribunal  ou
Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;
l.2) julgadas responsáveis por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em comissão ou função de
confiança, enquanto durar a inabilitação;
l.3)  consideradas responsáveis por ato de improbidade, enquanto durarem os prazos estabelecidos nos
incisos I, II e III, do artigo 12, da Lei Federal nº 8.429/1992, nos termos do artigo 39, VII da Lei Federal nº
13.019/2014;
m) Declaração atualizada de não contratação ou remuneração a qualquer título, pela OSC, de servidor ou
empregado público (Anexo II – Modelo E);
n)  Proposta,  elaborada com base no disposto  neste  Edital  e  seus  anexos,  contendo informações  que
atendam aos critérios  de julgamento para seleção e classificação das propostas previstas  neste Edital,
devendo ser encaminhadas em 2 (duas) vias impressas, em papel timbrado da OSC em formato A4, corpo
12, contendo no máximo 06 (seis) páginas rubricadas e numeradas sequencialmente e, ao final, datadas e
assinadas pelo(s) representante(s) legal(is) da OSC proponente, devendo consignar, no mínimo:
n.1) Título;
n.2) Descrição da organização;
n.3) Descrição completa do objeto a ser executado;
n.4) Descrição das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente;
n.5) Público-alvo;
n.6) Ações a serem realizadas, com etapas, fases e cronograma de execução;
n.7) Dados de identificação do responsável técnico pela execução.
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4.2.1. Toda a documentação deverá ser apresentada na ordem da relação supracitada, devendo as folhas
serem numeradas sequencialmente.
4.3. Não serão aceitos protocolos e nem documentos com o prazo de validade vencido.
4.3.1. No caso das certidões, quando não consignarem prazo de validade, serão consideradas válidas as
expedidas  com  data  não  superior  a  90  (noventa)  dias  anteriores  à  data  limite  para  recebimento  das
propostas.
4.4. Os  documentos  exigidos  poderão  ser  apresentados  em  original,  por  qualquer  processo  de  cópia
autenticada por tabelião de notas ou por um dos membros da Comissão de Licitação, ou publicação em
órgão de imprensa oficial, ou ainda, emitida via Internet, com código de autenticação.
4.5. Serão aceitas como prova de regularidade perante as Fazendas, certidões positivas com efeito de
negativas e certidões positivas que noticiem em seu corpo que os débitos estão judicialmente garantidos ou
com sua exigibilidade suspensa.
4.6. Os documentos entregues, após conferência na presença de representante da OSC, serão novamente
envelopados, assinados e lacrados.

V – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO
5.1. As propostas serão analisadas, julgadas e classificadas por comissão de seleção, órgão colegiado
destinado a processar e julgar o presente Chamamento Público, composto por representantes indicados
pelo Secretário de Desenvolvimento e Assistência Social.
5.2. A Comissão de Seleção poderá realizar, a qualquer tempo, diligências para verificar a autenticidade das
informações e documentos apresentados pelas Organizações concorrentes ou para esclarecer dúvidas e
omissões,  observados  em  qualquer  situação  os  princípios  da  isonomia,  da  impessoalidade  e  da
transparência.
5.3.  As  propostas  serão  analisadas  pela  comissão  de  seleção,  julgadas  e  classificadas  em  ordem
decrescente de pontuação, de acordo com os itens descritos a seguir:

Critério de Julgamento Pontuação

Adequação

Comprovação de experiência na execução de projetos do proponente na
área atinente ao objeto do Edital. 0 a 2 pontos

Estratégias metodológicas coerentes com os objetivos do serviço e com os
resultados esperados. 0 a 2 pontos

Comprovação de adequação às normativas legais e infralegais que regem
o serviço.

0 a 2 pontos

Consistência

Comprovação  de  atendimento,  em  suas  atividades,  de:  pessoas  com
deficiência  intelectual,  física  ou  múltiplas;  idosos;  gestantes  e  nutrizes;
pessoas em situação de rua.

0 a 2 pontos

Clareza  e adequação  dos  processos  de  avaliação  que  serão  utilizados
durante a execução do serviço, com demonstração do envolvimento dos
usuários.

0 a 2 pontos

Habilitação Documentação em conformidade com o disposto no item 4.2 deste Edital. 0 a 2 pontos
5.4.  Para aferição da nota, será atribuída pontuação de 0 (zero) a 2 (dois)  para os  itens dos quesitos
“Adequação” e “Consistência”, podendo a mesma ser concedida em incrementos de 0,25 (vinte e cinco
centésimos), sendo:
a) 0 (zero): não atende;
b) 2 (dois): atende completamente.
5.5. A nota final corresponderá à soma dos pontos obtidos em cada um dos itens.
5.6. Serão desclassificadas as propostas que:
a) apresentarem nota final igual ou inferior a 30% (trinta por cento) da pontuação máxima;
b) obtiverem nota 0 (zero) em quaisquer dos critérios de julgamento.
5.7. Em casos de empate, o desempate se dará de acordo com os critérios de desempate, na seguinte
ordem:
I – maior nota no critério de julgamento “Adequação”;
II – maior nota no critério de julgamento “Consistência”;
III – maior nota no critério de julgamento “Habilitação”;
IV – sorteio.
5.8. A Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social homologará o resultado preliminar e divulgará a
pontuação e a classificação das propostas na página oficial da Prefeitura de Guarulhos na internet em até
20 (vinte dias) a contar do encerramento do prazo para apresentação de propostas.

VI – DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS
6.1. As Organizações da Sociedade Civil participantes do chamamento público poderão interpor recurso ao
resultado  preliminar  da  pontuação  e  classificação  das  propostas,  endereçando  suas  razões  de
inconformidade à Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, por meio de documento subscrito
pelo(s)  seu(s) representante(s)  legal(is),  a ser protocolizado na sede da SDAS, em 5 (cinco) dias úteis
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contados da publicação do referido resultado.
6.1.1.  Em  sede  de  recurso,  não  serão  aceitas  e  analisadas  informações,  novos  documentos  ou
complementações que não estejam contidos na proposta originalmente apresentada.
6.2. Havendo interposição de recurso, a Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social dará ciência
aos demais interessados, e encaminhará os recursos para que sejam analisados pela comissão de seleção
responsável pela análise e pontuação impugnadas.
6.3.  A  comissão  de  seleção  analisará  os  recursos  no  prazo  de  10  (dez)  dias  úteis,  podendo,
fundamentadamente, reconsiderar:
a) a desclassificação;
b) a pontuação.
6.4.  A comissão  de  seleção  poderá  solicitar  manifestação das  áreas  técnicas,  financeira  e/ou  jurídica,
visando subsidiar a análise dos recursos.
6.5. Após a análise e manifestação da comissão de seleção, o Secretário Municipal de Desenvolvimento e
Assistência Social proferirá decisão final sobre os recursos.
6.6. Da decisão final não caberá novo recurso.
6.7. Será liminarmente indeferido o recurso apresentado fora do prazo ou que não esteja de acordo com o
estipulado neste Edital.

VII – DA CELEBRAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
7.1. Após, o processo será submetido ao crivo das Secretarias Municipais de Desenvolvimento e Assistência
Social e Secretaria de Saúde para homologação.
7.2. Uma vez convocada, a Organização da Sociedade Civil terá o prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena
de  desconvocação  por  não  comparecimento  e  convocação  da  OSC  com  classificação  imediatamente
subsequente, para apresentação de Plano de Trabalho, obedecendo as determinações deste Edital, com o
detalhamento da proposta aprovada, apresentado em formato escrito, em 2 (duas) vias impressas, papel
timbrado da OSC em formato A4, corpo 12, contendo no máximo 12 (doze) páginas, no qual deve constar,
no mínimo:
a) Identificações: constando o nome da Organização da Sociedade Civil, do serviço e nome do plano de
trabalho, dados de identificação do responsável legal pela organização e do responsável técnico pelo plano
de trabalho;
b)  Unidade Executora:  Dados da unidade que efetivamente  executará  a  parceria,  informações sobre o
espaço  físico  e  periodicidade  de  atendimento  da  unidade  executora  (dias  e  horários)  e  dados  dos
responsáveis pela execução;
c) Detalhamento do Serviço: 
c.1) justificando o porquê da execução do plano de trabalho, contextualizando-o e caracterizando-o;
c.2)  descrevendo  o  objetivo  geral,  sendo  que  os  objetivos  específicos  deverão  se  referir  às  etapas
intermediárias do plano de trabalho e deverão estar necessariamente vinculados ao objetivo geral;
d) Descrição das estratégias metodológicas e resultados esperados: demonstrando que a metodologia de
trabalho abrange a operacionalização, a dinâmica do trabalho, com quadro de atividades detalhado para
cada;
e) Monitoramento e Avaliação: é onde deverão ser apresentados as metas estabelecidas no objetivo geral e
nos objetivos específicos, bem como os meios de verificação a serem utilizados, indicadores de resultado e
o impacto esperado;
f) Recursos humanos: englobam composição e capacitação da equipe, mencionando nível de escolaridade,
carga horária semanal e tipo de vínculo com a Organização da Sociedade Civil;
g)  Subscrição:  deverá  conter  local,  data,  nomes  e  assinaturas  do  presidente  ou  responsável  legal  da
Organização da Sociedade Civil,  dos responsáveis técnicos pela coordenação e execução do plano de
trabalho e do responsável pela prestação de contas.
7.3. Farão parte integrante do Acordo de Cooperação todos os elementos apresentados pela credenciada
que  tenham  servido  de  base  para  classificação,  devidamente  atualizados,  bem  como  as  condições
constantes neste Regulamento.
7.4. O ajuste terá a vigência de 24 (vinte e quatro) meses, podendo ser prorrogado, atendidas as condições
previstas em Lei.
7.5. O Acordo de Cooperação somente produzirá efeitos jurídicos após a publicação de seu extrato no meio
oficial de publicidade da Administração Pública.

VIII – DA CONTRAPARTIDA
8.1.  A contrapartida a ser fornecida pela Administração Pública à OSC selecionada através do certame
disciplinado no presente Edital será a permissão de uso do espaço público citado ao item 1.1 da Cláusula
Primeira, nos termos do disposto na Lei Municipal nº 7.281/2014, ficando a cargo da OSC selecionada a
adequação do espaço para a execução dos serviços objeto do presente Edital, bem como a obtenção de
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros, Alvará da Vigilância Sanitária, CNAE, Alvará de funcionamento
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municipal, etc. (NR – Retificação 001)
8.2.  A OSC selecionada  deverá  utilizar,  ao  menos,  60% (sessenta  por  cento)  da  área  cedida  para  a
execução dos serviços aos quais aludem este Edital, podendo explorar os outros 40% (quarenta por cento)
para outras finalidades, na forma da Lei. (NR – Retificação 001)

IX – DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
9.1 – A clínica selecionada nos termos do item 6.2 da cláusula VI deverá iniciar a prestação dos serviços, no
prazo de 3 (três) dias úteis, contados da solicitação da Administração Pública.
9.2 – Em nenhuma hipótese poderá a credenciada cobrar diretamente dos beneficiários ocupantes das
vagas constantes do Acordo de Cooperação a ser celebrado, ou de seus familiares, qualquer valor relativo à
prestação do serviço. (NR – Retificação 001)

X – DA DENÚNCIA E RESCISÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO
10.1. Pela execução da parceria em desacordo com o(s) plano(s) de trabalho e com as normas da Lei
Federal n.º 13.019/2014 e da legislação específica, a Administração Pública poderá,  garantida a prévia
defesa, aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:
a) advertência;
b)  em  caso  de reincidência,  quando  identificadas  irregularidades  na execução do  Acordo,  emissão  de
notificação à OSC para que apresente defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias corridos, a partir de seu
recebimento, e proceder ao saneamento com o cumprimento da obrigação, dentro do prazo máximo de 30
(trinta) dias, também a contar de sua notificação. Não apresentando defesa no prazo acima descrito (dez
dias),  nem  tampouco  corrigindo  as  irregularidades  apontadas,  fica  aberta  a  possibilidade  de  extinção
unilateral do Acordo, a critério da Administração Pública, independentemente de novo aviso; 
c) suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou
contrato com órgãos e entidades da Administração Pública, por prazo não superior a dois anos;
d) declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 
punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, 
que será concedida sempre que a organização da sociedade civil ressarcir a administração pública pelos 
prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.
10.1.1. As sanções estabelecidas nos itens B, C e D são de competência exclusiva do Secretário Municipal
de Desenvolvimento e Assistência Social,  facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no
prazo de 10 (dez)  dias  da  abertura de  vista,  podendo a  reabilitação ser  requerida  após  dois  anos de
aplicação da penalidade.
10.1.2. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

XI – DOS ANEXOS
Fazem parte integrante e indissociável deste Edital, os seguintes anexos:
a) Anexo I – Descrição dos Serviços;
b) Anexo II – Modelos de Documentos;
b) Anexo III – Minuta de Acordo de Cooperação.

XII – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Fica assegurado, à Administração Municipal, o direito de:
12.1.1. Promover, em qualquer época, diligência destinada a averiguar as condições das instalações físicas
das dependências e/ou quaisquer outros aspectos da execução dos serviços por parte da OSC;
12.1.2. Revogar o presente regulamento por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado.
12.2. As OSCs participantes do certame disciplinado pelo presente Edital serão responsáveis pela fidelidade
e legitimidade das informações e dos documentos apresentados, em qualquer época ou fase do processo,
devendo  atualizar  os  dados  referentes  ao  corpo  clínico  e  responsável  técnico,  sempre  que  houver
alterações.
12.3.  Nenhuma  indenização  será  devida  às  credenciadas  pela  elaboração  e/ou  apresentação  de
documentos relativos ao presente regulamento.
12.4. Para todas as questões suscitadas na execução do ajuste, não resolvidas administrativamente, o foro
será o da Comarca de Guarulhos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Guarulhos (SP), 28 de maio de 2020.

Alex ViteraleAlex Viterale
Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social
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