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MODALIDADE: CHAMAMENTO PÚBLICO N° 01/2021 

QUALIFICAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

 

A Prefeitura Municipal da Estância Turístico-Religiosa de Aparecida, diante da 
autorização do Sr. Prefeito Municipal e, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Saúde, e considerando o disposto na Lei Municipal nº 3.834, de 03 de junho de 2013 e a 
alteração constante da Lei 3.923, de 23 de julho de 2014, bem como o disposto no 
Decreto Municipal nº 4.571, de 16 de julho de 2018, torna público o presente Edital de 
Qualificação visando à qualificação das entidades interessadas como Organizações 
Sociais da área de saúde, para, eventualmente, celebrar parcerias por meio de contrato 
de gestão, nos termos e condições estabelecidas neste Edital. 

 

Integram o presente Edital: 

 

Anexo I – ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO 
Anexo II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

1.1 Data inicial para recebimento das documentações: 01/06/2021. 

1.2 Data final para recebimento da documentação: 23/06/2021. 

 

2 - DO OBJETO 

2.1. Constitui objeto deste Edital, a qualificação de pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, como Organização Social na área da Saúde, para 
habilitação para eventual e futura gestão, operacionalização e execução das ações e 
serviços de saúde no Município de Aparecida, conforme condições constantes neste 
Edital. 
 

2.2. O presente Edital de Qualificação deverá obedecer o prazo de 15 (quinze) dias 
úteis  contados da data de publicação do comunicado de abertura do mesmo, para 
que as Organizações Sociais apresentem a documentação, observadas as condições 
constantes neste Edital. 

 

2.3. As Organizações Sociais qualificadas no Município deverão obedecer o prazo 
estabelecido no item 2.2 e apresentar toda documentação atualizada conforme item 3.1. 

 

3 -DO REQUERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO 

 



                     PREFEITURA MUNICIPAL 

DE 

APARECIDA 
 

 

 

 

Rua Professor José Borges Ribeiro 167 – Aparecida-SP 

CEP 12.570-000 – PABX (12) 3104-4000 – Fax (12) 3104-4024 
CNPJ 46.680.518/0001-14 

www.aparecida.sp.gov.br 

3.1. A pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, interessada na 
qualificação deverá apresentar requerimento dirigido à Secretaria de Administração, 
conforme modelo que constitui o Anexo I deste Edital, acompanhado dos seguintes 
documentos: 
 
a) Cópia do Estatuto Social registrado e suas alterações, dispondo sobre: 

 
I. Natureza social de seus objetivos relativos à área de saúde; 

 
II. Finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus 

excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; 
 

III. Ter, como órgãos de deliberação superior e de direção, um Conselho de 
Administração e uma Diretoria definidos nos termos do estatuto, asseguradas àquele 
composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas na Lei nº 3.834, de 
03 de junho de 2013e a alteração constante da Lei 3.923, de 23 de julho de 2014; 

 
IV. Participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes dos 

empregados da entidade e de membros de notória capacidade profissional e idoneidade 
moral; 

 
V. Composição e atribuições da Diretoria; 

 
VI. Obrigatoriedade de publicação anual, em veículo de imprensa do Município de 

Aparecida, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão; 
 

VII. No caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do 
estatuto; 

 
VIII. Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer 

hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou 
membro da entidade; 

 
IX. Previsão de incorporação integral do patrimônio, dos legados ou das doações que 

lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros decorrentes de suas 
atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra Organização 
Social qualificada no âmbito do Município, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio 
do Município, na proporção dos recursos e bens por ele alocados nos termos do contrato 
de gestão. 

 
b) Atas da última eleição do Conselho de Administração e de sua diretoria; 
 
c) Balanços patrimoniais e demonstrativo dos resultados financeiros dos 2 (dois) 
anos anteriores; 
 
d) Inscrição no Cadastro Nacional da Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ/MF); 
 
e) Certidão de Regularidade Fiscal junto às Fazendas Públicas da União, do Estado 
e do Município da sede da entidade; 
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f) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - 
CRF/FGTS; 
 
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT; 
 
h) Declaração firmada pelo representante legal da entidade, conforme modelo que 
constitui o Anexo II deste Edital na qual conste: 

 
I. Que a entidade se encontra em situação regular perante o Ministério do Trabalho, 
em observância das vedações estabelecidas no artigo 7º, inciso XXXIII da 
Constituição Federal; 
 

II. Que não existem fatos impeditivos de sua qualificação e se compromete a 
comunicar à Secretaria Municipal de Saúdequalquer fato que venha a comprometer 
sua qualificação; 

 
i) Documentos que comprovem a execução direta de projetos, programas ou planos 
de ação relacionados às atividades dirigidas à respectiva área de atuação, há mais de 5 
(cinco) anos. 
 
3.1. Serão consideradas regulares, para fins de cumprimento do disposto no item 3.1, 

letras “e”e “g”, as certidões positivas com efeito de negativas, bem como as 
certidões emitidas pela internet pelos órgãos competentes. 

 
3.2. Não serão qualificadas como Organizações Sociais, sob qualquer hipótese, as 

entidades que: 
 
a) Não se enquadrem nas hipóteses previstas no artigo 1º da Lei 3.834 de 03 de 
junho de 2013; 
 
b) Não atenda aos requisitos estabelecidos nos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 3.834 de 03 
de junho de 2013; 
 
c) Apresente a documentação discriminada no artigo 1º do Decreto 4.571 de 16 de 
julho de 2018 de forma incompleta. 
 
3.3. O requerimento, devidamente acompanhado da documentação acima listada, 

deverá ser protocolado no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de 
Aparecida, situado na Rua Professor José Borges Ribeiro, nº 167, Centro, CEP 
12.570-000, no Município de Aparecida, Estado de São Paulo, nos dias úteis das 
09h às 17h. 

 
3.4. A Secretaria de Administração poderá solicitar a complementação da 

documentação prevista no item 3.2., letra “c”, sendo concedido prazo de até 10 
(dez) dias corridos para a apresentação dos documentos faltantes. 

 
3.5. O interessado deverá estar apto a apresentar a atualização de todos os 

documentos que vencerem, mantendo-os atualizados junto aos órgãos 
responsáveis. 
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3.6. O requerimento de qualificação importa total ciência das entidades interessadas 

das condições deste Edital. 
 
4-  DO PROCEDIMENTO PARA A QUALIFICAÇÃO 
 
4.1. O requerimento de qualificação será autuado em processo administrativo e 

encaminhado para a Secretaria de Administração que deverá verificar a 
conformidade dos documentos arrolados, que será encaminhado para a 
Procuradoria Jurídica do Município para emissão de seu parecer fundamentado. 

 
4.2. A Secretaria de Administração observará se a entidade requerente atende os 

requisitos de qualificação constantes no Decreto Municipal nº 4.571, de 16 de 
julho de 2018 e não incide nas causas de impedimento previsto neste Edital, 
realizando análise da documentação apresentada pela entidade, devendo, ao 
final, proferir parecer fundamentado quanto à qualificação, opinando pelo 
deferimento ou indeferimento do pedido. 

 
4.3. No caso de parecer pelo deferimento do pedido, a Secretaria Municipal de 

Administração emitirá o certificado de qualificação da entidade como Organização 
Social. 

 
4.4. A qualificação da entidade como Organização Social será formalizada por decreto 

do Prefeito Municipal. 
 
4.5. O pedido de qualificação será indeferido quando: 
 
a) a requerente não se enquadrar nas atividades dirigidas à saúde; 
 
b) a requerente não atender aos requisitos descritos no Decreto Municipal nº 4.571, 

de 16 de julho de 2018 e neste Edital, inclusive no que tange à experiência na área 
da saúde; 

 
c) a documentação apresentada estiver incompleta ou não for apresentada no prazo 

concedido; 
 
d) a requerente incorrer em uma das hipóteses de impedimento previstas neste Edital. 
 
4.6 A decisão de indeferimento da qualificação será publicada no Diário Oficial do 

Município, cabendo recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da 
publicação. 

 
4.7. Caso sejam interpostos recursos, a Secretaria de Administração avaliará os 

argumentos apresentados e poderá reconsiderar a decisão recorrida, se assim 
entender necessário à luz dos fatos e das disposições do Decreto Municipal nº 
4.571, de 16 de julho de 2018 e deste Edital. Na hipótese de a decisão recorrida 
ser mantida, enviará o recurso para o Prefeito Municipal, que deverá julgá-lo. 

 
4.8. Não caberá novo recurso da decisão do recurso previsto no item anterior. 
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4.9. O resultado do julgado do recurso será publicado no site oficial do Município em 
www.aparecida.sp.gov.br no link LICITAÇÕES. 

 
 
5 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1. A qualificação de entidade como Organização Social não obriga a administração 

pública a firmar contrato de gestão com quaisquer das entidades qualificadas, as 
quais não têm direito subjetivo ao repasse financeiro. 

 
5.2. As entidades qualificadas como Organização Social poderão participar de 

processo seletivo por meio de Chamamento Público, nos termos do Decreto 
Municipal nº 4.571, de 16 de julho de 2018, para escolha da Organização Social 
apta a celebrar eventual contrato de gestão. 

 
5.3. As entidades interessadas assumem todos os custos do requerimento de 

qualificação, sendo que a Prefeitura Municipal não será, em nenhum caso, 
responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado 
da qualificação. 

 
5.4. Qualquer pessoa poderá solicitar à Secretaria de Administração esclarecimentos 

acerca do presente Edital, por meio eletrônico no endereço 
licitacao.saude@aparecida.sp.gov.br, que deverá ter o seu recebimento 
confirmado através dos telefones (12) 3104-4007 ou (12) 3104-4013 ou 
protocolizar nos dias úteis das 09h às 17h na Secretaria de Administração, Setor 
de Protocolo, situado na Rua Professor José Borges Ribeiro, nº 167, Centro –, 
CEP 12.570-000, no Município deAparecida, Estado de São Paulo. 

 
5.5. O edital completo poderá ser obtido no site da Prefeitura Municipal de Aparecida 

(www.aparecida.sp.gov.br). 
 
 

 
Aparecida, 31 de maio de 2021. 

 
 
 
 
Simone Cristiani de Oliveira                                    Luiz Carlos de Siqueira 
Secretaria Municipal de Saúde                                      Prefeito Municipal 

  

http://www.aparecida.sp.gov.br/
http://www.aparecida.sp.gov.br/
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ANEXO I - MODELO DE REQUERIMENTO DE QUALIFICAÇÃO 
 
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE) 
 
 
Ao Senhor 
Secretário Municipal de Administração 
 
 
(Local), ____ de ___________ de ______. 
 
 
Assunto: Requerimento de Qualificação como Organização Social:  
 
 
Senhor Secretário Municipal de Administração, 
 
O/A (NOME DA ENTIDADE), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, 
inscrita no CNPJ/MF sob o nº ________________, estabelecida na Rua/Avenida 
______________________________, nº __________, Bairro _________, no Município 
_______________, neste ato representada pelo seu (Cargo), (nome do representante), 
RG nº __________________, CPF nº __________________, vem, com fulcro no artigo 
7º Decreto Municipal nº 4.571, de 16 de julho de 2018,e nos termos do Edital de 
Qualificação de Organização Social de Saúde, requerer a Vossa Excelência a aprovação 
para a qualificação como Organização Social na área da saúde perante essa esfera da 
Administração Pública, para o que apresenta a documentação anexa. 
 
 
Nestes termos, pede deferimento. 
 
 
 
 
____________________________ 
Cargo – Nome da Entidade 
Nome Completo 
RG e CPF 
Telefone e e-mail 
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ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 
 
(UTILIZAR PAPEL TIMBRADO DA ENTIDADE) 
 
 
D E C L A R A Ç Ã O 
 
 
_____________________________ (nome do representante), representante da (NOME 
DA ENTIDADE), RG nº __________________, CPF nº __________________, 
DECLARO para os devidos fins que: 
 

a) a entidade se encontra em situação regular perante o Ministério do 
Trabalho e demais Órgãos de Registros Municipal, Estadual e Federal, conforme 
certidões em anexo, inclusive no que se refere à observância do disposto no 
inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal; e 
b) não existem fatos impeditivos de sua qualificação como Organização Social 
da Saúde, compromete-se a entidade a comunicar à Secretaria Municipal de 
Saúde qualquer fato que venha a comprometer sua qualificação. 

 
 
(Local), _______ de ______________ de______. 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
____________________________ 
Cargo – Nome da Entidade 
Nome Completo 
RG e CPF 
Telefone e e-mail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


