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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

 

O Prefeito Municipal da Estância Turística de Embu das Artes no uso de suas atribuições 

legais e nos termos da Lei Municipal nº 2944 de 16 de março de 2017 e do Decreto nº 1305 

de 20 de março de 2017, faz saber a todos os interessados que se acham abertas as 

inscrições para entidades de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como 

Organização Social no âmbito do Município da Estância Turística de Embu das Artes para 

celebração de Contrato de Gestão, objetivando o gerenciamento, operacionalização, 

execução das ações e serviços de saúde, conforme definido neste Edital e seus anexos, que 

são parte integrante e indissociável deste instrumento.   

 

Edital completo e outras informações poderão ser obtidos junto ao Departamento de 

Compras, Licitações e Contratos desta Prefeitura, de segunda a sexta no horário das 09h às 

16h, pelo telefone (11) 4785-3475/3618, e-mail: suprimentos@embudasartes.sp.gov.br ou 

no endereço eletrônico www.embudasartes.sp.gov.br. 

 

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes, em 21 (vinte e um) de julho de 2021 (dois 

mil e vinte e um). 

 

 

_________________________________ 

CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

 

_________________________________ 

THAIS DE ALMEIDA MIANA 
Secretária Municipal de Saúde 

 

 

mailto:suprimentos@embudasartes.sp.gov.br
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 005/2021 

 

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES, torna público 

para conhecimento dos interessados, que irá realizar PROCESSO DE SELEÇÃO para a escolha 

de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social de 

Saúde (OSS), processada nos termos da Lei Municipal nº. 2944 de 16 de março de 2017, 

regulamentada pelo Decreto Municipal nº 1305 de 20 de março de 2017, combinados com 

as Leis Federais nº 8.080, de 12 de setembro de 1990; Lei nº. 8.142, de 28 de dezembro de 

1990 e Lei nº. 9.637 de 15 de maio de 1998, e demais correspondentes Normas do Sistema 

Único de Saúde – SUS emanadas do Ministério da Saúde – MS, e subsidiariamente e no que 

couber, será observado os ditames da Lei nº. 8.666/93 e condições fixadas neste Edital e 

seus Anexos, que poderão ser adquiridos junto ao Departamento de Compras, Licitações e 

Contratos, dessa Prefeitura, de segunda a sexta no horário das 9h às 16h, pelo telefone (11) 

4785.3475/3618, ou pelo endereço eletrônico: suprimentos@embudasartes.sp.gov.br, ou 

pelo sítio eletrônico www.embudasartes.sp.gov.br. 

 

O presente PROCESSO DE SELEÇÃO será processado e julgado pela Comissão de Seleção 

instituída pela Portaria Municipal n.º 1.100 de 03 de maio de 2021. 

 

O certame deverá ser processado e julgado em conformidade com a Lei Federal nº. 9637 de 

1998 e Lei Federal nº. 8.666 de 1993, Lei Municipal nº. 2944, de 16 de março de 2017, 

Decreto Municipal nº. 1305 de 2017 e as alterações posteriores, bem como demais normas 

regulamentares aplicáveis em vigor.  

 

1. OBJETO E CONSIDERAÇÕES GERAIS – GESTÃO DA REDE ASSISTENCIAL 

1.1. - O objeto do presente chamamento público é a realização de seleção de entidade de 

direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social no Município 

de Embu das Artes, para realizar a GERÊNCIA, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS 

AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE, em regime de 24 horas/dia 7 dias na semana, inclusive 

feriados, que assegure assistência universal e gratuita à população, compreendendo a 

mailto:suprimentos@embudasartes.sp.gov.br
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execução das atividades e serviços de assistência à saúde, definição de metas 

operacionais, definição dos indicadores de avaliação de desempenho e de qualidade 

na prestação dos serviços, prazo de execução, bem como a sistemática econômico-

financeira da gestão na prestação de serviços das unidades citadas neste edital, em 

conformidade com a descrição técnica apresentada, a partir dos princípios e diretrizes 

do Sistema Único de Saúde e das estratégias de gestão da Secretaria de Saúde do 

Município de Embu das Artes.  

1.2. O objeto do presente chamamento público será prestado por meio de contrato de 

gestão, a ser celebrado com a proponente vencedora, a partir da proposta técnica e 

econômica, observadas as disposições e condições estabelecidas pelo presente edital e 

seus anexos, que são parte integrante e indissociável deste instrumento, e nos termos 

da legislação pertinente, e tem como objetivo assegurar a assistência universal e 

gratuita à população, em especial, no que tange aos serviços descritos no termo de 

referência deste edital. 

1.3. O objetivo do presente chamamento público é selecionar a melhor proposta técnica e 

proposta financeira de pessoa jurídica sem fins lucrativos, qualificada como organização 

social de saúde – OSS pelo Poder Executivo do Município de Embu das Artes, 

considerando-se a adequação das propostas aos critérios de otimização da eficiência e 

da qualidade do serviço juntamente com custos envolvidos, conforme o previsto nos 

itens deste edital de chamamento público. 

1.4. A gestão das atividades propostas, efetivada mediante o Contrato de Gestão, 

fundamentar-se-á no propósito de que se venha a obter a economicidade e vantagens 

para o Município, e também: 

1.4.1. Prestar assistência à saúde gratuita aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, 

observando o disposto no artigo 198, da Constituição Federal, no Inciso I, no artigo 

7º, da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que fixa os princípios do 

Sistema Único de Saúde – SUS e na forma deste Processo de Seleção; 

1.4.2. Prover serviços de assistência à saúde de melhor qualidade; 

1.4.3. Assegurar a gestão da qualidade na execução dos serviços de saúde e atendimento 

ao usuário do SUS; 
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1.4.4. Ampliar a capacidade decisória do gestor da unidade e/ou serviço de saúde; 

1.4.5. Implantar um modelo de gerência dentro da concepção administrativa por objetivos, 

onde preponderam os resultados alcançados face às metas pactuadas; 

1.4.6. Garantir a humanização da assistência; 

1.4.7. Prover a guarda, conservação e manutenção do prédio e terreno, e dos bens 

inventariados pelo Município, incluindo os mobiliários e os equipamentos médico-

hospitalares; 

1.4.8. Promover a contratação e gestão de profissionais de todas as áreas concernentes à 

operacionalização, gerenciamento e execução de atividades, ações e serviços de 

saúde em caráter complementar no âmbito da rede de saúde do município de Embu 

das Artes -SP; 

1.4.9. Realizar a execução direta ou subcontratação a gestão, em qualquer caso, dos 

serviços acessórios necessários ao funcionamento, tais como: higiene e limpeza, 

vigilância – controle de acesso; manutenção predial, tecnologia da informação, 

monitoramento por câmeras, serviço de apoio ao diagnóstico e terapia, conforme 

estabelecido neste edital, no Contrato de Gestão e nos respectivos anexos. 

1.4.10. Assegurar a operacionalização do atendimento integral, multiprofissional e 

interdisciplinar dos usuários das Unidades sob Contrato de Gestão; 

1.4.11. Executar diretamente ou por meio de subcontratação e gestão, em qualquer caso, 

dos serviços acessórios ao funcionamento das Unidades e Serviços de Saúde, objeto 

deste Contrato de Gestão; 

1.4.12. Administrar a oferta e gestão dos serviços acessórios necessários ao funcionamento 

das Unidades e Serviços de Saúde conforme estabelecido neste edital, no Contrato 

de Gestão e nos respectivos anexos; e, 

1.4.13. Proceder à aquisição de medicamentos e material médico hospitalar necessário, para 

o adequado funcionamento das Unidades sob Contrato de Gestão, mediante 

apresentação de listagem descritiva, por unidade de saúde, para aprovação da 

Secretaria Municipal de Saúde de Embu das Artes. 

1.5. O gerenciamento, operacionalização e execução das atividades, ações assistenciais e 

serviços de saúde, incluirão ainda:  
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1.5.1. Desenvolvimento de linhas de trabalho que permitam avançar na integralidade da 

assistência e do acesso da população local aos serviços e ações assistenciais de 

saúde; 

1.5.2. Alcance de metas e indicadores assistenciais e de gestão que se encontram expressos 

no termo de referência que integra o presente edital. 

1.6. As Organizações Sociais de Saúde interessadas em formular proposta deverão, 

obrigatoriamente, realizar visita técnica às instalações das unidades citadas neste 

edital e seus anexos até 48 horas antes da realização do certame. 

1.7. A especificação dos serviços e atividades a serem realizadas, bem como das instalações, 

materiais e equipamentos estão discriminados no Termo de Referência (Anexo I); 

1.8. O conjunto dos indicadores para as metas está descrito no Termo de Referência (Anexo 

I).  

  

2. DAS UNIDADES QUE PRESTAM SERVIÇOS DE SAÚDE OBJETO DO PRESENTE EDITAL 

2.1. A gestão da rede assistencial será prestada nos seguintes locais, ou ainda em locais a 

serem definidos pela Administração Pública Municipal, desde que atinentes ao mesmo 

objeto. 

2.1.1. PRONTO SOCORRO CENTRAL E MATERNIDADE MUNICIPAL ALICE CAMPOS 

MACHADO - Avenida Elias Yazbek, 1415 – Cercado Grande. Telefones: 4782-0150 ou 

4785-0194. 

2.1.2. HOSPITAL LEITO IRMÃ ANETTE – JD. VAZAME - Avenida São Lucas, 92 Jd. Vazame. 

Telefones: 4782-4937 / 4782-3099 ou 4149-5752. 

2.1.3. PRONTO ATENDIMENTO DO VAZAME – Avenida São Lucas, 92 Jd. Vazame. 

Telefones: 4782-4937 / 4782-3099 ou 4149-5752. 

(a ser inaugurado – previsão janeiro 2022) 

2.1.4. UPA SANTO EDUARDO - Rua Poços de Caldas, 66 Jd. Santo Eduardo. Telefones: 4782-

4937 / 4782-3099 ou 4149-5752. 

2.1.5. SAMU – Rua Pataxos. 192 – Jd. Magali – Embu das Artes, telefone 4778-9050  

2.1.6. SADS – Rua Siqueira Campo, 221 – Jd Arabutam – sem telefone. 
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2.1.7. CENTRAL DE REGULAÇÃO DE LEITOS – Poderá ser alocada em qualquer dos serviços, 

preferencialmente no Hospital Leito Irmã Anette - Avenida São Lucas, 92 Jd. Vazame. 

Telefones: 4782-4937 / 4782-3099 ou 4149-5752. 

2.1.8. RESIDÊNCIA TERAPÊUTICA – Rua Júpiter, 363 – Jardim Novo Embu. 

2.2. O local de prestação dos serviços descritos neste Edital e no Termo de Referência 

(Anexo I) poderá ser alterado em caso de necessidade e a critério da Prefeitura 

Municipal da Estância Turística de Embu das Artes sem nenhum ônus tanto para a 

Organização Social contratada quanto para o município de Embu das Artes.  

 

3. PRAZOS  

3.1. A vigência do Contrato de Gestão objeto deste Edital de Seleção será inicialmente de 12 

(doze) meses, contado a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado, 

observando-se o limite estipulado no inciso II, do artigo 57 da Lei Federal nº. 8666 de 

1993 e demais legislações vigentes sobre a matéria.  

3.2. O início da execução dos serviços objeto deste processo seletivo ocorrerá em até 45 

(quarenta e cinco) dias, após a publicação da homologação do resultado do Processo de 

Seleção, observados os prazos recursais, em estrito acolhimento as regras vigentes para 

este procedimento, ou a partir da convocação pela secretaria de saúde. 

3.3. Todos os prazos serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário. 

 

4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO E CREDENCIAMENTO  

4.1. Em consonância com os princípios de publicidade e isonomia, está permanentemente 

publicado chamamento público para credenciamento de entidades sem fins lucrativos 

que tivessem interesse em se qualificar enquanto organizações sociais perante o 

Município de Embu das Artes. 

4.2. Somente poderão participar da presente seleção, destinada à realização de contrato de 

Gestão, cumulativamente:  

a) Entidades de direito privado, sem fins lucrativos, que se qualifiquem junto ao 

Município de Embu das Artes como Organização Social, nos moldes da Lei Municipal 

2944/17; 
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b) Entidades que tenham previsto em seus estatutos objetivos sociais que se coadunem 

com o objeto deste Edital;  

c) Entidades que comprovem a sua condição de entidade jurídica de direito privado, sem 

fins lucrativos, devidamente registrada no Conselho Regional de Medicina da sede da 

entidade, compatível com os termos do objeto deste Edital de Seleção;  

4.3. Poderão participar ainda, do processo de seleção de que trata este edital, as entidades 

que tiverem requerido sua Qualificação como Organização Social no Município de 

Embu das Artes, nos termos da Lei Municipal 2944/17, até 05 (cinco) dias antes da 

sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e propostas técnica-financeiras. 

4.4.  Não será admitida a participação de:  

a) Organizações Sociais que estejam suspensas do direito de licitar, no prazo e nas 

condições do impedimento de contratar com a Administração, bem como aquelas 

declaradas inidôneas, pela Administração Pública Direta ou Indireta, inclusive 

Fundações, nos níveis federal, estadual ou municipal – Conforme Súmula n.º 51 do TCE-

SP.  

b) Mais de uma instituição sob o controle de um mesmo grupo de pessoas físicas ou 

jurídicas;  

c) Consórcios de pessoas jurídicas, qualquer que seja sua forma de constituição;  

d) Entidades que possuam em seu Conselho de Administração cônjuge, companheiro ou 

quaisquer parentes, consanguíneos ou afins, do prefeito, vice-prefeito, secretários ou 

subsecretários municipais, vereadores e servidores ocupantes de cargos de provimento 

em comissão ou de funções gratificadas; 

e) Que possuam em seus quadros, profissional que tenha integrado, a qualquer título, o 

primeiro ou segundo escalão da administração pública municipal; 

4.5. As Organizações Sociais devem examinar todas as disposições deste Edital e seus 

Anexos, implicando a apresentação de documentação e respectivas propostas na 

aceitação incondicional dos termos deste instrumento convocatório.  

4.6. A interessada poderá apresentar-se ao ato por seu representante legal ou pessoa 

devidamente credenciada. 
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4.7. A entidade poderá promover a indicação e o credenciamento de seu representante na 

presente seleção, com a respectiva qualificação, mencionando que lhe são conferidos, 

por ela, amplos poderes para tanto, inclusive para receber intimações e, 

eventualmente, interpor e desistir de recursos. Em se tratando de representante legal 

da entidade, deverá ser apresentada cópia do ato comprobatório desta condição, como 

o estatuto social, contrato social ou outro instrumento equivalente, no qual estejam 

expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de 

tal investidura.  

4.8. Quando a representação se fizer por intermédio de instrumento particular, esse, 

obrigatoriamente, terá a firma reconhecida.  

4.9. É vedada a representação de mais de uma instituição por uma mesma pessoa. 

 

5. DATA, LOCAL, HORÁRIO DE REALIZAÇÃO. 

5.1. A sessão pública será realizada às  10  (d ez )  horas do dia 23 (vinte e três) de agosto 

de 2021 na sala de licitações da Prefeitura, localizada na Rua Andrônico dos Prazeres 

Gonçalves, 114, Centro, Embu das Artes - SP, ocasião em que serão:  

5.1.1. Credenciados os representantes das Organizações Sociais participantes; 

5.1.2. Recepcionados os ENVELOPES Nº 1, de habilitação, os quais, depois da conferência 

de seu aspecto externo (endereçamento correto, lacre inviolado e respectivo 

conteúdo indevassável), serão rubricados pelos membros da Comissão de Seleção; 

5.1.3. Recepcionados os ENVELOPES Nº 2 ,  os quais, depois da conferência de seu 

aspecto externo (endereçamento correto, lacre inviolado e respectivo conteúdo 

indevassável), serão rubricados pelos membros da Comissão de Seleção; 

5.2. Os envelopes serão recebidos até o horário agendado para a abertura da sessão pública 

e não será permitida a participação de retardatários. 

 

6. DO CREDENCIAMENTO  

6.1. O representante da Organização Social de Saúde, para credenciamento, deverá 

apresentar documento de identificação com foto, emitido por Órgão Público Oficial.  

6.2. Em comparecendo à sessão pública o representante legal ou dirigente da 
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Organização Social, este deverá entregar, fora de qualquer envelope e ao início dos 

trabalhos - cópia autenticada do estatuto social em vigor juntamente com cópia 

autenticada da ata de eleição da diretoria em exercício diretamente a Comissão de 

Seleção, para comprovação de sua legitimidade e competência. 

6.3. O proponente, que assim o desejar, poderá credenciar representante 

especificamente para acompanhar todos os atos praticados ao longo do processo de 

seleção, inclusive para manifestar-se durante a sessão pública, utilizando-se para 

tanto o ANEXO VII – Modelo de Credenciamento. 

6.4. Os documentos de credenciamento serão examinados pela Comissão de Seleção antes 

da abertura dos envelopes contendo a documentação referente à Habilitação.  

6.5. A não apresentação ou incorreção do documento de credenciamento não será motivo 

de inabilitação da entidade, mas impedirá o representante de se manifestar e 

responder pela mesma nas sessões públicas.  

6.6. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão de Seleção e juntados 

ao processo de seleção.  

 

7. DO ENVELOPE N° 1 - DA HABILITAÇÃO. 

7.1. Modelo de etiqueta  

 

 

 

 

 

 

7.2. O envelope n° 1 deverá conter os documentos de habilitação. Assim, deverão conter os 

documentos comprobatórios da capacidade jurídica; idoneidade financeira; 

regularidade fiscal, previdenciária e trabalhista; e capacidade técnica de execução da 

organização social, bem como o Atestado de comparecimento na Vistoria Técnica, 

conforme os itens a seguir: 

7.2.1. RELATIVO À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

ENVELOPE 1 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES 

SECRETARIA DA SAÚDE  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
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7.2.1.1. Certificado de Qualificação como Organização Social, pelo Município de Embu 

das Artes, ou comprovante de requerimento de sua Qualificação conforme item 4.3 

deste Edital; 

7.2.1.2. Ato constitutivo atualizado e registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, 

acompanhado de prova da diretoria em exercício; 

7.2.1.3. Registro Geral (R.G.) e Cadastro de Pessoa Física (C.P.F.) dos responsáveis 

legais pela instituição; 

7.2.1.4. Declaração de idoneidade da Organização Social, impressa em papel 

timbrado e subscrita por representante legal da entidade, com firma reconhecida, 

conforme modelo constante do ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE 

IDONIEDADE; 

7.2.1.5. Declaração de que a Organização Social não incorre nas sanções previstas nos 

incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993 (Anexo X). 

7.2.1.6. Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo seu representante 

legal, conforme modelo ANEXO IX – Declaração de atendimento ao art. 7º, inciso 

XXXIII, da Constituição de 1988 c/c Lei nº 9.854/99, noticiando que a organização 

social não utiliza mão-de-obra direta ou indireta de menores; 

7.2.1.7. Declaração (ANEXO XI), firmada pelo representante legal da instituição que, 

expressamente:  

a. Conhecem e aceitam as condições de remuneração dos serviços, em 

conformidade com o disposto no Contrato de Gestão, e que estão de acordo com 

o programa de repasse e liberação de pagamento disponibilizado pela Secretaria 

Municipal de Saúde;  

b. Têm disponibilidade para prestar atendimento conforme as normas fixadas 

pela Secretaria Municipal de Saúde e segundo as regras do Conselho Nacional de 

Saúde, inclusive obedecendo às disposições éticas e técnicas dos respectivos 

Conselhos Regionais. 

7.2.1.8.  Declaração do responsável legal de que a entidade disponibilizará, no 

mínimo, equipe multidisciplinar conforme estabelece os artigos 12 a 17, da 

Resolução RDC nº 7, de 24 de fevereiro de 2010 e RDC nº 26, de 11 de maio de 2012, 
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ambas expedidas pela ANVISA (ANEXO XII). 

7.2.1.9. Declaração que entregará, no momento da assinatura do Contrato de Gestão, 

declaração de conta corrente específica para esta finalidade (ANEXO XIII). 

7.2.2. RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

7.2.2.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei (acompanhado dos termos de abertura e 

encerramento do livro diário, devidamente registrado no órgão competente e 

assinado pelo contador e pelo representante legal), que comprovem a boa situação 

financeira da organização social, vedada a sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado 

há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta. 

7.2.2.2. Certidão negativa de pedido de falência ou de ações de recuperações judiciais 

e extrajudiciais, expedida pelo distribuidor da sede do licitante, em data não superior 

a 90 (noventa) dias da data da abertura do certame, e ainda, nos casos de 

recuperação judicial, conforme disposto na Súmula 50 do Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo, deverá neste caso, apresentar o Plano de Recuperação já 

homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a 

todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital. 

7.2.3. RELATIVO À REGULARIDADE FISCAL, PREVIDENCIÁRIA E TRABALHISTA 

7.2.3.1. Prova de inscrição da entidade no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ). 

7.2.3.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estaduais ou Municipais da 

sede da organização social, se houver, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

7.2.3.3. Certidão de regularidade para com a Fazenda Federal, devendo a organização 

social apresentar, referente à sua sede, a Certidão Conjunta de Débitos relativos a 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita 

Federal; 

7.2.3.4. Certidão de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários 

Estaduais, da sede da Organização Social, pertinentes ao seu ramo de atividade e 
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relativos aos tributos relacionados com o objeto deste chamamento público; 

7.2.3.5. Certidão de Regularidade de Situação quanto aos encargos tributários 

Municipais da sede da Organização Social, relativo aos tributos relacionados com o 

objeto do chamamento público; 

7.2.3.6. Certificado de Regularidade de Situação para com o Fundo de Garantia de 

Tempo de Serviço (FGTS); 

7.2.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos 

termos da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011.  

7.2.4. RELATIVO À VISTORIA TÉCNICA 

7.2.4.1. A organização social participante deverá agendar na Secretaria de Saúde, data 

para a Vistoria Técnica às Unidades de Saúde, que constam do objeto deste Edital.  

A vistoria será obrigatória. A Organização Social interessada deverá entrar em 

contato com a Secretária de Saúde no telefone: 4785-3579, para agendamento 

prévio ou realizar solicitação, por meio do e-mail: 

financeiro.saude.embudasartes@gmail.com. 

7.2.4.2. A vistoria técnica tem por finalidade permitir que as entidades participantes 

conheçam as condições das instalações físicas, de infraestrutura, de recursos 

humanos das Unidades de Saúde onde deverão executar as ações previstas neste 

Edital, sendo condição essencial para a elaboração do plano de trabalho. 

7.2.4.3. O ANEXO XIV – Modelo de Atestado de Comparecimento para Vistoria deverá 

ser assinado pelo gerente de cada uma das Unidades e Serviços de Saúde vistoriada 

ou pelo representante da Área Técnica de Saúde. O Atestado de Comparecimento 

para Vistoria Técnica comprovará a realização obrigatória dessa atividade em todas 

as unidades e serviços, objeto do chamamento.  

7.2.4.4. Não serão reconhecidos como oficiais, os atestados que sejam entregues em 

formatos distintos dos impressos originais entregues pela Secretaria de Saúde, bem 

como, que estejam de alguma forma, incompletos quanto aos itens de 

preenchimento. 

7.2.5. Será inabilitada/desqualificada a entidade que deixar de apresentar qualquer um dos 
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documentos listados ou apresentá-los vencidos na data de apresentação dos 

mesmos, ou fora do prazo consentido, bem como não apresentar nenhuma 

comprovação de experiência anterior.  

 

8. DO ENVELOPE N° 2 – DO PLANO OPERACIONAL 

8.1. Modelo de etiqueta 

 

 

 

 

 

8.2. As Organizações Sociais de Saúde interessadas em firmar Contrato de Gestão para 

gerenciar as unidades citadas neste edital deverão apresentar à Comissão de Seleção, 

conforme disposto neste Edital, Plano Operacional que contemple, no mínimo: 

8.2.1. Discriminação dos serviços a serem oferecidos em cada unidade discriminadas 

conforme anexos deste Edital; 

8.2.2. Cronograma de implantação dos referidos serviços deste Edital; 

8.2.3. Sistemática econômico-financeira para a operacionalização dos serviços propostos. 

8.2.4. Plano em que constem as informações solicitadas neste edital e seus anexos.  

8.3. Todas as informações relativas a este edital, bem como todos os dados estruturais e 

de necessidades de serviços referentes aos serviços listados neste edital e seus anexos 

e aqueles observados durante a visita técnica deverão ser utilizados pelas instituições 

para elaboração do Plano Operacional. 

8.4. O Plano Operacional deverá estar formatado em MS-Excel quando planilhas e em 

Word quando textual e deverá ser apresentado em meio eletrônico (pen drive), 

acompanhado por uma via já impressa em papel, devidamente assinada pelo seu 

representante legal. 

8.5. O ENVELOPE 02 – Plano Operacional, deverá vir encabeçado por índice relacionando 

todos os documentos e as folhas em que se encontram, sendo apresentado em 01 

(uma) via numerada e rubricada, sem emendas ou rasuras, na forma de original ou 

ENVELOPE 2 – PLANO OPERACIONAL 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES 

SECRETARIA DA SAÚDE  
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 005/2021 

RAZÃO SOCIAL DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL 
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cópia autenticada, para fins de avaliação, acompanhamento e controle dos serviços 

durante a execução do contrato, e deverá conter, ao menos, os elementos abaixo 

indicados obedecidos a seguinte ordem:  

8.5.1. Introdução  

8.5.2. Objetivo Geral.  

8.5.3. Objetivos específicos.  

8.5.4. Metodologia de trabalho.  

8.5.5. Ações a serem desenvolvidas visando concretizar os objetivos estabelecidos pela 

proponente:  

8.5.6. Ações para a promoção da Qualidade Técnica;  

8.5.7. Ações para a gestão de serviços;  

8.5.8. Ações para a gestão de pessoas;  

8.5.9. Ações para a articulação com a rede de serviços.  

8.5.10. Ações para atividades voltadas à qualidade; 

8.5.11. Plano de trabalho - apresentar plano de trabalho visando à melhoria da eficiência e 

qualidade do serviço, do ponto de vista econômico, operacional e administrativo, e 

os respectivos prazos de execução;  

8.5.12. Dimensionamento do quadro de pessoal;  

8.5.13. Planilha de Custos/Despesas mensais; 

8.5.14. Preço proposto.  

8.6. O preço proposto deverá descrever o volume de recursos financeiros destinados ao 

conjunto de despesas, para cada uma das atividades a serem executadas nas Unidades 

de Saúde, respeitando neste Cronograma de Desembolso Mensal, o cronograma de 

implementação e/ou execução das atividades previstas. 

8.7. Em relação ao preço proposto, a avaliação da Comissão de Seleção dar-se-á sobre o 

detalhamento do volume de recursos financeiros destinados a cada tipo de 

despesa, de acordo com as atividades previstas, aliados à atividade proposta 

tecnicamente pela organização social de saúde. 

8.8. As despesas e custos operacionais deverão ser computados em sua integralidade, sem 

exceções, em função das especificações contidas neste edital e seus anexos e de acordo 
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com as necessidades constatadas pela Organização Social durante a vistoria técnica de 

cada uma das unidades de saúde. 

8.9. No Planilha de Custos, a contratação e manutenção dos recursos humanos necessários à 

composição das equipes mínimas das unidades de saúde, deverão ter os respectivos 

custos orçados para contratos de trabalho por tempo indeterminado, segundo as regras 

da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, com apresentação de memória de cálculo 

de todos os direitos dos empregados e de todas obrigações da empregadora, inclusive 

as convencionadas coletivamente ou ainda por acordos, sob pena de sumária 

desclassificação do Plano Operacional. 

8.10.  Na Planilha de Custos, deverão estar contempladas todas as despesas com recursos 

humanos, previstas para implementação e execução das atividades (inclusive valores 

referentes à provisionamento de férias, 13° salários, reajustes conforme dissídios 

coletivos e rescisões). 

8.11.  Deverão estar contempladas todas as despesas para sub-rogação dos funcionários que 

a Organização Social de Saúde entender como capazes de compor tecnicamente o 

quadro de funcionários. 

8.12.  Havendo divergência entre os valores numéricos e aqueles apresentados por extenso 

nos documentos da proposta apresentada pela Organização Social, prevalecerão os 

últimos.  

8.13.  Não serão aceitas as propostas que não estiverem em linguagem clara, no vernáculo 

oficial, com emendas ou rasuras.  

8.14.  Eventuais informações adicionais e notas explicativas deverão ser apresentadas em 

formato de texto, imediatamente após a apresentação dos quadros. 

8.15.  Serão desclassificadas as participantes cujas propostas financeiras apresentarem 

valores de despesas em formato não conforme ao solicitado e/ou que contiverem 

estimativa de despesa total para custeio com valores manifestamente inexequíveis 

e/ou cronograma de desembolso mensal inapropriado. 

8.16.  Será desclassificada a entidade cuja proposta de trabalho (Plano Operacional) não 

atenda às especificações técnicas constantes nos anexos do presente edital;  



                Prefeitura Municipal da Estância Turística de Embu das Artes 

         Estado de São Paulo 
 

 

Prefeitura da Estância Turística de Embu das Artes                                                                  Página 16 
Secretaria Municipal de Saúde                                                                                     www.embudasartes.sp.gov.br 

Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 114 – Centro                                                                     Embu das Artes                                                                                                                                                      

8.17.  A validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data da sua 

abertura pela Comissão de Seleção.  

8.18.  As entidades deverão assumir todos os custos associados à elaboração de suas 

propostas, não cabendo nenhuma indenização pela aquisição dos elementos 

necessários à organização e apresentação das propostas.  

 

9. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES  

9.1. Quaisquer esclarecimentos, informações ou impugnações relativas ao presente Edital 

poderão ser solicitados, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis, antes da data fixada 

para a realização da Sessão Pública, devendo ser protocolizadas no Departamento de 

Compras, Licitações e Contratos, situada na Rua Andrônico dos Prazeres Gonçalves, 

114, Centro, Embu das Artes - SP.  

9.2. Nos pedidos de esclarecimentos, os interessados deverão realizar qualificação 

completa, identificando CNPJ, Razão Social, nome do representante que pediu 

esclarecimentos e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, 

telefone e e-mail).  

9.3. Caberá à Comissão de Seleção prestar os esclarecimentos, informações ou decidir sobre 

o caso, no prazo de até 02 (dois) dias úteis, através do e-mail 

suprimentos@embudasartes.sp.gov.br. 

9.4. Decairá do direito de impugnar os termos do presente edital qualquer organização 

social que não o fizer no prazo estabelecido nos termos do §2º do artigo 41, da Lei 

8.666/93. 

 

10. DILIGÊNCIAS, ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES E SANEAMENTO DE FALHAS 

10.1. O presente chamamento público será processado e julgado por uma Comissão de 

Seleção, designada pela Secretaria da Saúde, nos termos contidos na Portaria nº 

1.100/2021, obedecidas às regras gerais estabelecidas nos itens seguintes. 

10.2. A Comissão de Seleção pode, a seu critério, em qualquer fase do chamamento público, 

promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo 

seletivo, visando verificar a autenticidade das informações e documentos 

mailto:suprimentos@embudasartes.sp.gov.br
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apresentados pelas entidades concorrentes ou para esclarecer dúvidas e omissões. 

Em qualquer situação, devem ser observados os princípios da isonomia, da 

impessoalidade e da transparência. 

10.3. Para subsidiar seus trabalhos, a Comissão de Seleção poderá solicitar 

assessoramento técnico de especialista que não seja membro desse colegiado. 

10.4. A Organização Social participante é responsável pela veracidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas 

nas legislações civil, administrativa e penal. 

10.5. Os esclarecimentos e as informações prestadas por quaisquer das partes terão sempre 

a forma escrita, e estarão a qualquer tempo disponível no processo do chamamento 

público. 

 

11. PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS  

11.1. A presente seleção será realizada em 02 (duas) etapas, a saber:  

11.1.1. Primeira Etapa – Abertura do envelope 01, contendo a documentação de habilitação. 

11.1.1.1. Realizado o credenciamento, a comissão realizará a abertura dos envelopes 

de habilitação e franqueará aos presentes para vistas, caso seja requisitado.  

11.1.1.2. Sendo possível, os documentos ali contidos serão avaliados durante a própria 

sessão, podendo, a critério da comissão, ser suspensa para melhor avaliação.  

11.1.1.3. Caso sejam constatados erros materiais e/ou a falta de qualquer documento 

descrito neste edital e seus anexos, a mesma estará inabilitada e impossibilitada de 

participar da próxima fase. O credenciamento e os documentos de habilitação 

apresentados farão parte do processo administrativo.  

11.1.1.4. Estando Inabilitada, a Organização Social Saúde poderá promover a retirada 

do envelope nº 2, desde que a entidade se manifeste formalmente abrindo mão da 

interposição de recursos. 

11.1.1.5. A Comissão de Seleção após analisar as documentações das Organizações 

Sociais proponentes, lavrará em ata correspondente o resultado das entidades 

habilitadas e inabilitada nesta fase.  
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11.1.1.6. Não ocorrendo desistência expressa de recurso quanto à habilitação ou 

inabilitação, a Comissão Especial de Seleção encerrará a sessão, cientificando os 

participantes do prazo de 5 (cinco) dias úteis para sua interposição de recurso, ou 

ainda dando ciência através de publicação na imprensa oficial.  

11.1.1.7. Após a fase de habilitação, não caberá desistência da proposta, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Especial de 

Seleção.  

11.1.2. Segunda Etapa – Abertura do envelope 02, contendo o plano operacional. 

11.1.2.1. A análise pela Comissão de Seleção dos elementos das propostas de trabalho 

será efetuada em reunião reservada, declarado suspenso os trabalhos para a devida 

análise, publicando-se o dia da retomada da seleção pública a todos os interessados 

proponentes habilitados.  

11.1.2.2. No julgamento das propostas técnicas e econômicas apresentadas pelas 

Organizações Sociais (integrantes do Plano Operacional), serão analisadas e 

pontuadas, conforme os critérios constantes do quadro dos anexos IV e V. 

11.1.2.3. Ocorrendo a hipótese de igualdade de pontuação total entre mais de uma 

proposta de plano operacional, o desempate se fará pela pontuação obtida no Item 

3, do Anexo V, vencendo a maior pontuação. Persistindo a igualdade de pontuação, 

será adotado o Item 1 do Anexo V como fator de desempate. Permanecendo a 

igualdade, será realizado sorteio público.  

11.2.  O Prefeito Municipal, após o resultado do julgamento, emitirá ato de homologação, 

declarando vencedora a Organização Social que atingir a maior média das valorações 

das propostas técnicas e de preço.  

11.3.  A Organização Social de Saúde vencedora terá o prazo de 5 dias úteis, após sua 

convocação, para a assinatura do Contrato de Gestão. 

11.4.  É facultada à Comissão de Seleção ou ao Secretário Municipal de Saúde, em qualquer 

fase do processo de seleção, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a 

complementar a instrução do Processo, vedada a inclusão posterior de documentos ou 

informações que deveriam constar originariamente na proposta.  
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11.5.  O processo de seleção poderá ser revogado ou anulado, respeitados o contraditório e a 

ampla defesa.  

11.6.  Até a assinatura do Contrato de Gestão, poderá a Comissão de Seleção desclassificar 

propostas das entidades participantes em despacho motivado, sem direito a 

indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções, se tiver ciência de fato 

ou circunstância, anterior ou posterior ao julgamento da seleção que represente 

infração aos termos do Edital, respeitados o contraditório e a ampla defesa.  

11.7.  No caso de todos documentos apresentados forem inabilitados, assim como todas as 

propostas de trabalho forem desclassificadas, a Comissão de Seleção poderá fixar o 

prazo de 08 (oito) dias úteis para, nos termos do parágrafo 3º, do artigo 48 da Lei nº. 

8.666 de 1993, as participantes apresentarem nova documentação ou proposta 

escoimada. 

 

12. DO RECURSO 

12.1.  Após a declaração do vencedor, será facultada aos participantes, nos termos da 

legislação vigente, a interposição de recurso administrativo no prazo de 05 (cindo) dias 

úteis em face dos resultados publicados. 

12.2.  A interposição de recurso será comunicada aos demais participantes, que poderão 

apresentar suas contrarrazões no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da intimação 

do ato. 

12.3.  Os recursos deverão observar os seguintes requisitos: 

12.3.1. Serem devidamente fundamentados; 

12.3.2. Serem assinados por representante legal ou procurador com poderes suficientes; 

12.3.3. Serem protocolados no mesmo local indicado no preâmbulo deste edital para o 

recebimento dos envelopes das propostas; 

12.4.  É assegurado às Organizações Sociais participantes obter cópia dos elementos dos 

autos indispensáveis à defesa de seus interesses, arcando somente com os devidos 

custos. 

12.5.  Os recursos interpostos fora do prazo ou em local diferente do indicado não serão 

conhecidos. 
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12.6.  O acolhimento dos recursos interpostos importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 

12.7.  Na contagem dos prazos, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento. Os prazos 

se iniciam e expiram exclusivamente em dia útil no âmbito do órgão ou entidade 

responsável pela condução do processo de seleção 

12.8.  Decorrido o prazo in albis de recurso da entidade importará na decadência do direito 

de recurso. 

 

13. REGRAS DE TRANSIÇÃO – SERVIÇO CONTÍNUO E ESSENCIAL 

13.1.  O período de transição se dará a partir do recebimento da ordem de início pela 

organização social vencedora, durante o qual a atual organização social e a futura 

atuarão em conjunto para assegurar a regularidade e a continuidade dos serviços. 

13.2.  O período de transição terá duração de 30 (trinta) dias, podendo ser convencionado 

entre as partes outro período se garantida a continuidade e essencialidade do serviço. 

13.3.  A Organização Social de Saúde, durante a fase de transição poderá realizar a 

contratação de serviços de terceiros, em caráter emergencial, para garantia de 

continuidade da assistência. 

 

14. DAS SANÇÕES 

14.1.  O Contrato de Gestão a ser celebrado conterá as seguintes sanções administrativas: 

14.1.1. Multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso no início dos serviços, limitado a 10 

(dez) dias, após o qual será considerada inexecução contratual; 

14.1.2. Multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial da prestação dos 

serviços, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de 

contratar com o Município pelo prazo de 01 (um) ano; 

14.1.3. Multa de 20% (vinte por cento) do valor global contratado no caso de inexecução 

total da prestação, cumulada com a pena de suspensão do direito de licitar e o 

impedimento de contratar com o Município pelo prazo de 02 (dois) anos; 
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14.1.4. Multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) /diária por desatendimento injustificado 

às requisições da Administração Pública Municipal ou ainda órgãos de fiscalização 

externa; 

14.1.5. Multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) /diária por desatendimento injustificado 

a qualquer das obrigações da Organização Social de Saúde. 

14.1.6. Multa de R$10.000,00 (dez mil reais) /diária por desatendimento injustificado da 

entrega da prestação de contas mensal conforme constante nas regras deste Edital. 

14.2.  Garantida a defesa prévia, a inexecução total ou parcial do contrato de gestão, assim 

como a execução irregular, além do acima previsto, sujeitará a Organização Social, sem 

prejuízo da rescisão unilateral do Contrato de Gestão, às seguintes penalidades: 

14.2.1. Advertência;  

14.2.2. Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração por período não superior a 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou, ainda, até que seja promovida a reabilitação;  

14.2.3. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

14.3.  A Advertência poderá ser aplicada quando ocorrer:  

14.3.1. Descumprimento das obrigações que não acarretem prejuízos para à Prefeitura;  

14.3.2. Execução insatisfatória ou pequenos transtornos ao desenvolvimento da atividade 

desde que sua gravidade não recomende a aplicação da suspensão temporária ou 

declaração de inidoneidade.  

14.4.  A inobservância, pela Organização Social, de cláusula ou obrigação constante no 

contrato de gestão, autorizará a Administração Pública Municipal a aplicar em cada 

caso, com observância do direito ao contraditório e ampla defesa, as sanções previstas 

nos art. 86 a 88 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

14.5.  A imposição de qualquer das sanções estipuladas nesta cláusula não suprime o direito 

da Prefeitura Municipal de Embu das Artes de exigir indenização integral pelos 

prejuízos que o fato gerador da penalidade acarretar para os órgãos gestores do SUS, 
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seus usuários e terceiros, independentemente das responsabilidades criminal e/ou 

ética do autor do fato. 

 

15. DA RESCISÃO CONTRATUAL: 

15.1.  O Contrato a ser celebrado poderá ser rescindido conforme disposições contidas nos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações; 

15.2.  A rescisão unilateral poderá ser determinada nos termos dos incisos I a XII do artigo 78 

da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e ainda, no interesse da Administração 

Pública e desde que sua decisão seja comunicada por escrito à Organização Social no 

prazo mínimo de 90 (noventa) dias, não cabendo de qualquer forma, indenização de 

nenhuma espécie à Organização Social; 

15.3. Na rescisão amigável, observar-se-á o disposto no inciso II e no parágrafo 1° do artigo 

79 da Lei Federal n° 8.666/93; 

15.4.  Definida a rescisão, a Prefeitura de Embu das Artes procederá à supressão de todos os 

atos praticados para a execução do presente contrato, não cabendo qualquer 

indenização à Organização Social de Saúde, salvo na hipótese prevista no §2º do artigo 

79 da Lei nº 8.666/93; 

15.5.  A Organização Social de Saúde terá o prazo de 180 dias (cento e oitenta) dias a contar 

da data da rescisão do Contrato para quitar suas obrigações e realizar a apresentação 

de prestação de contas final, devendo restituir o saldo de recursos líquidos resultantes 

dos valores dele recebidos, bem como dos bens móveis; 

15.6.  Em caso de rescisão unilateral por parte da Organização Social de Saúde, a mesma se 

obriga a continuar a prestação de serviços ora contratados, por um prazo mínimo de 

180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da denúncia do Contrato. 

 

16. DA COMPRA DE INSUMOS, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E 

SERVIÇOS E DAS CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS 

16.1.  Na compra do mobiliário e equipamentos médico-hospitalares, insumos, bem como na 

contratação de serviços, a entidade vencedora deverá seguir as determinações 

constantes neste Edital e seus Anexos, especialmente: 
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16.1.1.  As compras e contratações de serviços serão realizadas por profissional contratado 

pela Instituição, que deverá cumprir os critérios estabelecidos no Regulamento de 

Compras da própria instituição, conforme Artigo n.º 17 da Lei 9.637/98. 

16.1.2. As compras deverão ser efetuadas após cotação de preços e autorizadas pela 

Coordenação Técnica e/ou Administração Executiva da entidade no tocante a preços, 

quantidade e qualidade dos produtos. As cotações poderão ser realizadas via 

telefone, fac-símile e/ou meio eletrônico (e-mail, comunidade de compras ou Portal 

Eletrônico).  

16.1.3. Para a aquisição de bens e serviços, se faz necessário o cumprimento, pelo menos, 

das seguintes etapas: emissão da solicitação de compras; seleção de fornecedores; 

apuração da melhor oferta/preço, condições de pagamento, condições logísticas de 

atender ao pedido em termos da quantidade, da qualidade e o prazo de entrega 

além da aprovação da Compra pela Comissão de Fiscalização de Compras nos casos 

em que haja necessidade; confirmação da compra com fornecedores. 

16.1.4. Será considerado regime de compra urgente, a aquisição de material e/ou serviço 

com imediata necessidade de utilização. 

16.1.5. As compras em regime de urgência terão prioridade na tramitação. 

16.1.6. Todas as compras deverão ser justificas por escrito e documentadas, através de 

expediente interno, arquivando-se estes documentos ao final da aquisição e 

encaminhando cópia no processo de prestação de contas à Prefeitura de Embu das 

Artes. 

16.2.  A seleção de fornecedores de bens e serviços deverá ser criteriosa, levando-se em 

consideração a idoneidade, a qualidade dos materiais ou dos serviços oferecidos, os 

preços, assim como garantia de entrega, facilidade de manutenção, facilidade de 

reposição e disponibilidade de atendimento de urgência, quando necessária. 

16.3.  Fica excluída a cotação quando o bem ou serviço possa ser fornecido por um único 

fornecedor, em face de especificação existente, com a devida comprovação, isto é, 

documento que atenda o caráter de exclusividade. 

16.4.  É vedado o fracionamento proposital de compras do mesmo gênero de produto, como 

forma de se esquivar de procedimento de concorrência entre os fornecedores. 
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16.5.  Para todas as espécies de compras de materiais e serviços e contratações em geral, a 

serem formalizadas pela entidade, deverá haver obediência aos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

16.6. Deverá a Organização Social de Saúde manter portal da transparência atualizado, em 

que constem as informações obrigatórias na legislação pátria bem como as informações 

atinentes ao enfrentamento ao COVID-19, enquanto perdurarem os efeitos da 

pandemia. 

16.7. O pagamento de remuneração de serviço de terceiros ou da equipe contratada pela 

organização social com recursos advindos do contrato de gestão não gera, sob nenhum 

aspecto, vínculo trabalhista com o poder público. 

16.8. Toda a movimentação de recursos no âmbito do contrato será realizada mediante 

transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade 

de depósito em sua conta bancária. 

16.8.1 - Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária 

de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços; 

16.8.2 - Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência 

eletrônica, o contrato de gestão poderá admitir a realização de pagamentos em 

espécie.  

 

17. VALOR DO CONTRATO DE GESTÃO E A FORMA DE PAGAMENTO 

17.1.  O valor global máximo a ser disponibilizado pela Prefeitura de Embu das Artes para a 

prestação dos serviços transferidos será de R$ 148.249.646,33 (cento e quarenta e oito 

milhões duzentos e quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e seis reais e trinta e três 

centavos) anuais, conforme média obtida nas pesquisas de preço realizadas. 

17.2. Os repasses financeiros de custeio da operação da Unidade à Organização Social de 

Saúde serão efetivados mensalmente em conformidade com as especificações técnicas 

deste Edital e a Proposta Técnico-Financeira, em conta corrente específica, aberta para 

este contrato.  
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17.3.  A Organização Social de Saúde deverá apresentar mensalmente à Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Contrato, além da prestação de contas prevista neste 

edital, os comprovantes de quitação de encargos sociais (INSS, FGTS e PIS, etc.), folha 

de pagamento de pessoal (GFIP), assim como comprovante de quitação de todos os 

tributos, e/ou Certidões Negativas ou Certidões Positivas com Efeitos de Negativas, sob 

pena de suspensão do repasse financeiro de quaisquer faturas que lhe forem devidas 

até o cumprimento desta obrigação e/ou outras sanções previstas em contrato, bem 

como nas legislações pertinentes. A documentação deverá ser encaminhada até o 10° 

dia útil do mês subsequente ao mês de referência. 

17.4.  As parcelas dos recursos transferidos serão liberadas em estrita conformidade com o 

respectivo cronograma de desembolso, exceto nos casos a seguir, nos quais ficarão retidas 

até o saneamento das impropriedades:   

I - quando houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente 

recebida;   

II - quando constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento 

da organização social em relação a obrigações estabelecidas no contrato de gestão;   

III - quando a organização social deixar de adotar sem justificativa suficiente as medidas 

saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou 

externo. 

 

18. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 

18.1.  A Organização Social de Saúde deverá apresentar mensalmente, à Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do Contrato, até o último dia útil do mês subsequente 

ao do repasse, documentos comprobatórios dos repasses e das despesas realizadas 

para prestação de contas financeira, atendendo todas as exigências da Instrução 

Normativa em vigência do Tribunal de Contas do Estado São Paulo.  

 

18.2.  A Organização Social de Saúde deverá apresentar, no prazo estabelecido neste Edital e 

seus anexos, à Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato, até o último 

dia útil do mês subsequente ao final do período de referência, documentos 
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comprobatórios e relatório de desempenho das metas estabelecidas e das ações 

apontadas no Plano Operativo.  

18.3. Analisada a documentação pela Comissão de Acompanhamento do Contrato e 

verificada glosa a ser realizada, ou presentes apontamentos que interfiram no sistema 

de pagamento ou ainda na análise das metas quantitativas e qualitativas, será facultada 

a Organização Social de Saúde o prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da ciência dos 

apontamentos, para interposição de recurso administrativo que será julgado pelo Chefe 

do Poder Executivo. 

18.4. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do contrato, os saldos 

financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 

financeiras realizadas, serão devolvidos à administração pública no prazo improrrogável de 

30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do 

responsável, providenciada pela autoridade competente da administração pública. 

 

19. DA FISCALIZAÇÃO E DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO 

19.1.  O contrato de gestão será fiscalizado por equipe designada pela Secretaria da Saúde e 

avaliado periodicamente por Comissão de Avaliação e Acompanhamento do Contrato. 

19.2. A Comissão de Acompanhamento e Avaliação do Contrato procederá à verificação do 

desenvolvimento das atividades.  

  

20. DO REAJUSTE 

20.1.  Após o período de 12 (doze) meses contados da data da assinatura do contrato, em 

caso de prorrogação do contrato, poderá ocorrer reajustamento, adotando-se o índice 

de Preços do Consumidor Amplo – IPCA, e, na sua extinção, de outro índice que vier a 

substitui-lo.  

 

21. ALTERAÇÃO CONTRATUAL  

21.1. O Plano de Trabalho do Contrato de Gestão poderá ser alterado, parcial ou totalmente, 

a qualquer tempo, durante o processo de acompanhamento e fiscalização do Contrato 
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de Gestão, mediante apostilamento, após análise da comissão de avaliação e 

autorização do secretário de saúde, sem necessidade de revisão das metas pactuadas.  

21.2.  Caso seja recomendada alteração de valores, isto implicará, sempre que possível, na 

revisão das metas pactuadas. 

21.3.  Caso seja recomendada a revisão das metas, isto poderá implicar na alteração do valor 

global pactuado, tendo como base o custo relativo.  

21.4.  Nos casos em que não for possível a adoção do apostilamento, a alteração contratual 

deverá ser feita através da celebração de Termos Aditivos com prévia justificativa por 

escrito, aceita pelas partes, instruído por parecer jurídico e autorização pelo Secretário 

Municipal de Saúde e Prefeito Municipal.  

21.5.  A prorrogação de ofício da vigência do contrato de gestão poderá ser feita pela 

administração pública quando ela der causa a atraso na liberação de recursos 

financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado. 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

22.1.  A participação da entidade no processo de seleção implica na sua aceitação integral e 

irretratável dos termos, cláusulas, condições e anexos do Edital, que passarão a integrar 

o Contrato de Gestão como se transcrito, com lastro na legislação referida no 

preâmbulo do Edital, bem como na observância dos regulamentos administrativos e 

das normas técnicas aplicáveis, não sendo aceitas, sob quaisquer hipóteses, alegações 

de seu desconhecimento em qualquer fase do processo de seleção e execução do 

Contrato de Gestão.  

22.2.  A Organização Social de Saúde vencedora que deixar de comparecer para assinatura do 

Contrato de Gestão, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a contar de sua convocação, 

perderá o direito à contratação de conformidade com a Lei, sem prejuízo das sanções 

previstas na legislação que rege este processo de seleção.  

22.3.  Na ocorrência do estabelecido no item anterior, poderá a Secretaria da Saúde convocar 

as Organizações Sociais remanescentes, participantes do processo de seleção, na 

ordem de classificação, ou revogar o processo seletivo.  
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22.4.  A Organização Social participante é responsável pela veracidade das informações 

prestadas e dos documentos apresentados, sob pena de sujeição às sanções previstas 

nas legislações civil, administrativa e penal.  

22.5.  Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da organização social, a administração pública 

poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por 

ato próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a 

execução das metas ou atividades pactuadas:   

I - Retomar os bens públicos em poder da organização social parceira, qualquer que 

tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens; 

II - 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 organização social até 

o momento em que a administração assumiu essas responsabilidades; 

III - As situações previstas no caput devem ser comunicadas pelo gestor ao 

administrador público. 

 

22.6.  Em relação às cópias autenticadas e reconhecimentos de firmas exigidas neste Edital, 

será aceito em conformidade com a Lei Federal nº 13.726, de 8 de outubro de 2018. 

 

22.7.  Integram o presente Edital, como se nele estivessem transcritos, os seguintes 

documentos - ANEXOS: 

ANEXO I: Termo de Referência: Dados para elaboração do Plano Operacional, 

Responsabilidades das partes e Roteiro para elaboração da proposta de trabalho. 

ANEXO II: Sistema de pagamento. 

ANEXO III: Indicadores de Qualidade. 

ANEXO IV: Critérios para Análise dos Projetos 

ANEXO V: Planilha de Análise de Pontuação – critério de julgamento 

ANEXO VI: Minuta do Contrato de Gestão 

ANEXO VII: Modelo de Credenciamento 

ANEXO VIII: Modelo de Declaração de Idoneidade 
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ANEXO IX: Modelo cumprimento do disposto no artigo 7º, da Constituição Federal. 

ANEXO X: Modelo declaração sanções do artigo 87 

ANEXO XI: Modelo Declaração ciência das condições de remuneração 

ANEXO XII: Modelo declaração equipe multidisciplinar 

ANEXO XIII: Modelo declaração conta corrente 

ANEXO XIV: Atestado comparecimento de visita técnica 

ANEXO XV: Minuta de Termo de Permissão de Uso.  

ANEXO XVI: Parâmetros para Análise de Balanço Embu das Artes. 

ANEXO XVII: Relação de Mobiliários das Unidades. 

ANEXO XVIII: Modelo Orçamento. 

 

Embu das Artes, 21 (vinte e um) de julho de 2021 (dois mil e vinte e um).  

 

 

_________________________________ 

CLAUDINEI ALVES DOS SANTOS 
Prefeito Municipal 

 

 

_______________________________ 

THAIS DE ALMEIDA MIANA 
Secretária Municipal de Saúde 

 


