
Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social

Retificação nº 001
Edital de Credenciamento 001/2020 – SDAS

O Secretário Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, no uso de suas atribuições legais previstas no
artigo 261, capitulo VIII da Lei Orgânica de Guarulhos, e no artigo 31, Seção VI da Lei Municipal nº 7.550 de
19 de abril de 2017, na qualidade de gestor da Política de Assistência Social no Município de Guarulhos, tendo
em vista a publicação do Edital de Credenciamento nº 001/2020 – SDAS, e considerando o constante do
Processo Administrativo nº 

RESOLVE:

Art. 1º.  Fica  retificado  o Artigo 19 do Edital de Credenciamento nº 001/2020 – SDAS, sendo acrescido do
Parágrafo 5º, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19. (...)
§ 5º. No caso de impossibilidade da transferência do contrato de locação do imóvel para a executora do servi-
ço, o valor dos alugueres será descontado do valor repassado à mesma pela execução dos serviços.”

Art. 2º. O Anexo I do Edital de Credenciamento nº 001/2020 – SDAS passa a vigorar com a seguinte redação:

“
(…)
3.10. Para garantir a manutenção da qualidade do serviço, a executora do serviço deverá elaborar Manual de Boas
Práticas de Manipulação de Alimentos, com base na Portaria CVS n° 5/2013.
(...)
8.1.2. Para a utilização dos gêneros e produtos alimentícios, deverá ser observado o constante no Código Sanitário
do Estado de São Paulo (Decreto Estadual n° 12.486, de 20/10/78) e Portaria CVS n° 5/2013.
8.2. O armazenamento de gêneros e produtos alimentícios à execução dos serviços devem ser estocados em local
apropriado, obedecendo a Portaria CVS n° 5/2013. (…)
8.4. O preparo dos alimentos, em todas as suas fases, deverá ser executado por pessoal treinado, observando-se
as técnicas recomendadas, e de acordo com o Regulamento Técnico estabelecido pela Portaria CVS n° 5/2013. (…)
8.6. Os vegetais consumidos crus deverão obrigatoriamente ser sanitizados em solução de hipoclorito de sódio e
conservados em refrigeração até o momento da distribuição, em conformidade da Portaria CVS n° 5/2013. (…)
8.16. A higienização das dependências, equipamentos e utensílios envolvidos na prestação do serviço será de res-
ponsabilidade da executora, e deverá ser executada observadas as normas da Portaria CVS n° 5/2013. (…)
16.8. Arcar com as despesas referentes ao espaço físico de funcionamento do Restaurante Popular (aluguel, água,
energia elétrica, gás, telefone), sendo que, no caso de impossibilidade da transferência do contrato de locação do
imóvel para a executora do serviço, o valor dos alugueres será descontado do valor repassado à mesma pela
execução dos serviços; (…)
16.24. Elaborar Manual de Normas de Boas Práticas de Elaboração de Alimentos e Prestação de Serviços, de
acordo com a Portaria n° 1.428/93, do Ministério da Saúde, e Portaria CVS n° 5/2013, adequando-o à execução do
serviço da Unidade objeto do instrumento; (…)”

Art. 3º. Os demais artigos do Edital de Credenciamento nº 001/2020 – SDAS, bem como seus anexos, seguem
em vigor conforme anteriormente publicado.
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