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EDITAL PARA CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

O Município de Bauru, por sua Divisão de Compras Licitações da Secretaria Municipal de 
Saúde, torna público, a quem possa interessar que a Comissão Permanente de Licitação fará realizar 
Chamamento Público, regido pela Lei Federal n.º 8.666/93 e as alterações introduzidas pela Lei 
Federal n.º 8.883/94, 9.854/99, e demais legislações pertinentes objetivando CONVIDAR Entidades 
Civis Sem Fins Lucrativos que tenham interesse em atuar como parceiras da Administração 
Pública Municipal para prestar serviços de atenção em regime residencial para pessoas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas – comunidades terapêuticas. 
 

Sendo assim, o Município de Bauru, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, com sede a 
Rua José Aiello, 3-30, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, torna público que estão abertas aos interessados, 
a contar da data da publicação deste Edital, as inscrições para o cadastramento de SERVIÇOS DE 
ATENÇÃO EM REGIME RESIDENCIAL PARA PESSOAS COM NECESSIDADES 
DECORRENTES DO USO DE ÁLCOOL, CRACK E OUTRAS DROGAS – COMUNIDADES 
TERAPÊUTICAS, classificadas como Entidades Civis Sem Fins Lucrativos que tenham interesse em 
atuar como parceiras da Administração Pública Municipal, mediante celebração de Convênio. 
 
  Deverá o interessado protocolar e entregar na Divisão de Compras e Licitações, sito na Rua 
José Aiello, nº 3-30 - Centro na cidade de Bauru, estado de São Paulo, até as 17 horas do dia 13 de 
novembro de 2012, envelope contendo os documentos, plano de trabalho e proposta de preço a que se 
refere o item 5 do Edital. 

 
 

1. DA JUSTIFICATIVA 

Historicamente no município de Bauru, os atendimentos para pessoas com necessidades 
decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas em regime residencial eram financiados pela 
Política de Assistência Social.  Entretanto, este tipo de atendimento não foi contemplado pela 
Resolução nº 109 do Conselho Nacional de Assistência Social, de 11 de novembro de 2009, que 
aprova a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, dificultando o financiamento de ações 
destinadas ao tratamento de indivíduos dependentes de substâncias psicoativas. 

Neste contexto é importante ressaltar que a necessidade de atender às demandas imediatas de 
pacientes, que encontram-se em situação de dependência de substâncias psicoativas e que não 
respondem positivamente ao tratamento em regime ambulatorial, ainda persiste, principalmente em 
função da magnitude do consumo prejudicial  destas substâncias, especialmente o crack, não somente 
por adultos, mas também entre crianças e adolescentes. 
 

 

2. DO OBJETO E DA VIGÊNCIA 

 
2.1 Constitui objeto deste Edital o credenciamento de Serviços em regime residencial de 

caráter transitório (permanência de vinte e quatro horas) com duração máxima de seis meses, com a 
possibilidade de uma só prorrogação por mais 3 (três) meses, sob justificativa conjunta das equipes 
técnicas da entidade e do CAPS de referência, em relatório circunstanciado, segundo modelo 
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psicossocial, técnica e eticamente orientados e aptos a proporcionar um ambiente protegido, que 
garantam e/ou forneçam suporte e tratamento psicológico, psiquiátrico e social aos usuários abusivos 
ou dependentes de substâncias psicoativas, durante período estabelecido de acordo com o Programa 
Terapêutico da Contratada e da Unidade de Saúde reguladora - CAPS AD, de acordo com o Artigo 6º. 
Inciso VIII da Portaria Nº. 131 de 26/01/12 do Ministério da Saúde. 

 
2.2 O prazo vigência do Convênio será de 12 meses a contar da assinatura do mesmo podendo 

ser prorrogado por acordo das partes. 
 

2.3 A despesa oriunda do empenho correrá por conta da seguinte dotação: 
 

− Ficha: 207 - Elemento: 50 - Sub-Elemento: 43 - Vinculo: 4 – Centro de Custo: 128 - 
Destinação de Recursos: 0.1.02 - Fonte de Recursos: 01 - Aplicação: 300.41 – FMS 

 
3. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

 
Poderão cadastrar-se os Serviços constituídos na forma legal e que satisfaçam as seguintes 

condições: 
1º) O principal instrumento terapêutico a ser utilizado deverá ser a convivência entre os pares 
proporcionando a reabilitação psicossocial dos residentes; 
2º) Deverá ser disponibilizada uma rede de ajuda no processo de recuperação do usuário de SPA 
através de projeto terapêutico individual, devendo ser resgatado a história de vida e a cidadania do 
indivíduo, proporcionando-lhe novas possibilidades de reabilitação física e psicológica e a sua 
reinserção social; 
3º) A Comunidade Terapêutica a ser contemplada deverá ser inserida na Rede de Atenção 
Psicossocial, em estreita articulação com o CAPS AD; 
4°) As atividades desenvolvidas nas Comunidades Terapêuticas devem estar articuladas 
com as redes locais de saúde (SUS) e de assistência social (SUAS), para o adequado 
acompanhamento de cada caso, durante e após o período de acolhimento; 
5°) Dentro de suas atividades, a Comunidade Terapêutica deverá promover a construção 
de um Projeto Terapêutico Individualizado, com a participação do usuário e seu familiar, com 
alternativas de continuidade após a saída do estabelecimento; 
6º) Os Serviços deverão compreender as seguintes modalidades: 
1. Comunidade Terapêutica Feminina para maiores de 18 anos – 15 vagas 
2. Comunidade Terapêutica Masculina para menores de 18 anos – 30 vagas 
3. Comunidade Terapêutica Feminina para menores de 18 anos – 15 vagas 
 O credenciamento será por modalidade, desde que preenchidos os requisitos deste Edital; 
7º) Os serviços deverão ser oferecidos no município de Bauru ou em um raio de 30 Km.  
8º) O estabelecimento executor deverá possuir equipe técnica mínima, conforme as exigências da RDC 
101/2001 e RDC 29/2011; 
9º) O estabelecimento executor deverá ser referência municipal para o atendimento da demanda de 
usuários de álcool, crack e outras drogas oriundos de atendimentos efetuados pela Rede SUS, 
avaliados e encaminhados pelo CAPS AD ; 
10º) O ingresso do dependente na Comunidade Terapêutica ocorrerá através de encaminhamento 
efetuado pela rede de saúde do SUS e será regulado pelo CAPS AD. 
 
  4 – DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 

Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 
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4.1 Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos (art. 87, inc III, Lei Federal nº 
8666/93, com suas alterações posteriores); 

  4.1.2 Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual 
ou municipal; para licitar ou 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, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base 
no item anterior (art. 87, inc IV, Lei Federal n.º 8666/93); 

  4.1.3 Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de 
Recuperação Judicial ou Extrajudicial. 

     4.1.4 Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou 
estrangeiras com subcontratação ou formas assemelhadas; 

  4.1.5  Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela 
licitação; 

4.1.6  Serão considerados para efeitos de alcance da sanção de suspensão temporária 
de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo não superior a 
02 (dois) anos, apenas perante os órgãos, entidades e unidades administrativas concernentes ao Poder 
Público que lhe aplicou a sanção, consoante definição encartada na própria Lei de Licitações, em seu 
Art. 6º, inc XII; 

  4.1.7 Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual 
ou municipal. 

4.1.8  Entre cujos dirigentes, gerentes, acionistas ou detentoras de mais de 5% 
(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controladores, responsáveis técnicos ou 
subcontratados, haja dirigente, funcionário ou servidor público municipal. 

4.2 Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena 
de responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 
5. DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 
As instituições interessadas deverão apresentar requerimento demonstrando o interesse na 

prestação dos serviços objeto deste Edital, em papel próprio timbrado, endereçado à Secretaria 
Municipal de Saúde, assinado pelo seu representante legal ou procurador devidamente habilitado, o 
qual deverá ser entregue na Secretaria Municipal de Saúde, de segunda a sexta-feira, no horário das 8h 
às 17h, em envelope lacrado a documentação abaixo: 
 
1 - Estatuto Social da Entidade, registrado no Cartório de registro Civil de Pessoa Jurídica;  
2 - Ata da assembléia de eleição e posse da diretoria em exercício; 
3 - RG e CPF do responsável legal; 
4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 
5 - Alvará de Licença vigente expedido pela Vigilância Sanitária (VISA); 
6 - Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeitos de negativa de débito do Instituto Nacional do 
Seguro Social (INSS), emitida pela Secretaria da Receita Federal; 
7 - Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 
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8 - Certidão Negativa de Débito ou positiva com efeitos de negativa de débito Mobiliário e Imobiliário 
com a Fazenda Municipal. Caso a empresa não tenha imóvel ou isenta de imposto deverá ser 
apresentada a Certidão de Rol Nominal ou de Inexistência de Débitos Tributários.  
9 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 
com Efeitos Negativos (CNDT); 
 9.1 - As certidões que aludem aos itens 6 a 9, uma vez positivas, deverão ser acompanhadas do 
comprovante de pagamento da dívida a que se refiram, ou certidões de objeto e pé dos respectivos 
processos judiciais, a fim de demonstrar a situação econômico-financeira que não onere o licitante. 
10 - Atestado informando as vagas disponibilizadas para contratação pela Secretaria Municipal de 
Saúde, bem como a modalidade, assinado pelo representante legal ou procurador devidamente 
habilitado; 
11 - Nome do responsável técnico pelo estabelecimento e número do respectivo registro no Conselho 
Regional da categoria profissional; 
12 - A documentação exigida deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia 
autenticada por Cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por servidor da 
Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a documentação tenha sido 
emitida pela internet, só será aceita se for original, se for cópia deverá também ser autenticada; 
13 – Apresentação do Projeto de Ação da entidade, bem como Plano de Trabalho. 
14 – A Proposta deverá conter Razão Social, endereço, carimbo ou número do CNPJ, dados 
bancários, Data e assinatura do proponente (Modelo Anexo I). 
 
   
6 – SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLÊNCIA 
 
6.1 - No caso de atraso injustificado na execução do convênio de sua inexecução parcial, o Município 
reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) 
dias sobre o valor total da nota de empenho, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei 
Federal n.º  8.666, de 21 de junho de 1993, quais sejam: 

  a) Advertência; 

  b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho em caso de rescisão 
administrativa unilateral, sem prejuízo da multa prevista no item 9.1; 

  c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração, com prazo não superior a 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição; 

  d) Declaração de inidoneidade para licitar ou 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, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no inciso anterior. 
 
 

 
 

José Fernando Casquel Monti 
Secretário Municipal de Saúde 

 
 
 

ANEXO I 
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Departamento Administrativo – Divisão de Compras e Licitações– S.M.S. 
 
 

Divisão de Compras e Licitações– S.M.S.  
Rua José Aiello nº 3-30 – Cep: 17014-273 – Centro  - Bauru – SP 
 
 
Item Qtde.  

Anual 
Estimada 

 

Especificação Valor 
Unitário 

Valor Total 

01 180 Comunidade Terapêutica Feminina para maiores de 
18 anos – 15 vagas/mês 

  

02 360 Comunidade Terapêutica Masculina para menores de 
18 anos – 30 vagas/mês 

  

03 180 Comunidade Terapêutica Feminina para menores de 
18 anos – 15 vagas/mês 

  

 
Dados do Proponente: 
Nome da Proponente: __________________________________________________ 
Endereço: ______________________________________________ 
Cidade:  ________ Estado: ___ Telefone: ______________ Fax: ________________ 
CNPJ:______________  
 
Banco: ________ Agência: ________ Conta Corrente: _______________  
Cidade:  ___________ 
e-mail: ____________________________________________________ 

 
 

Data/Assinatura/Carimbo do CNPJ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
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MINUTA DE CONVÊNIO 
 

CONVÊNIO Nº ______/12 
PROCESSO Nº ______/12 

TERMO DE CONVÊNIO QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BAURU, 
ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, E A 
................................. 

 
 
 Aos       dias do mês de janeiro de dois mil e onze, de um lado o MUNICÍPIO DE 
BAURU, com sede na Praça das Cerejeiras, nº 1-59, com CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, neste ato 
representado pelo Secretário Municipal de Saúde, JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI, por 
força dos Decretos nº 4.705, de 23 de maio de 1.986 e nº 6.618, de 27 de maio de 1993, ambos 
alterados pelo Decreto nº 7.306, de 11 de maio de 1.995, doravante denominado CONVENENTE e de 
outro lado à entidade de assistência social sem fins lucrativos, __________________________, Rua 
______________,  portadora do CNPJ nº ________________________, representada por seu 
presidente, ______________________, portador do RG nº ________________ e CPF nº 
_______________, daqui em diante denominada CONVENIADA, tem como justo e compromissado, 
mediante as cláusulas e condições estabelecidas o seguinte: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
1.1 Constitui objeto do presente Convênio o atendimento que garantam e/ou forneçam suporte e 
tratamento psicológico, psiquiátrico e social aos usuários abusivos ou dependentes de substâncias 
psicoativas, conforme Plano de Trabalho, que integra este Convênio, Processo nº _____/12 e Proposta 
apresentada pela CONVENIADA ao CONVENENTE. 

CLÁUSULA SEGUNDA – OBRIGAÇÕES DA CONVENIADA 
 
2.1 A CONVENIADA se compromete a: 
 
I - Atender e dar suporte aos dependentes de substâncias psicoativas do sexo 
____________________, encaminhados pelo CONVENENTE; 
 
II - Cumprir as diretrizes da Secretaria Municipal de Saúde, conforme orientações emanadas pelo 
CONVENENTE e proposta apresentada pela CONVENIADA; 
  
III - Zelar pelos padrões de qualidade dos serviços prestados, de acordo com as orientações e 
diretrizes técnicas do CONVENENTE e da Secretaria de Saúde; 
 
IV -  Atender os dependentes alvo do convênio, garantindo os direitos e o respeito a cada um; 
 
V - Contratar e manter recursos humanos, materiais e equipamentos adequados para a execução dos 
serviços estabelecidos neste ajuste, assumindo os compromissos inerentes; 
 
VI - Aplicar integralmente os recursos financeiros no desenvolvimento dos serviços, de maneira 
transparente e fidedigno objeto deste ajuste; 
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VII - Apresentar trimestralmente ao CONVENENTE a prestação de contas conforme instruções do 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, assinada pelo Tesoureiro e Presidente da Entidade, 
acompanhada do parecer do Conselho Fiscal; 
 
VIII - Encaminhar relatório trimestral e das atividades desenvolvidas, conforme modelo estabelecido 
pelo CONVENENTE, e outros documentos solicitados, facultando desde logo a mais ampla 
fiscalização; 
 
IX - Permitir e facilitar ao CONVENENTE o acesso a toda documentação, dependências e locais da 
execução do presente; 
 
X - Participar da formação continuada promovida pelo CONVENENTE visando o aprimoramento 
dos serviços prestados, todas as vezes que se fizerem necessários; 
 
XI - Manter o órgão CONVENENTE informado sobre quaisquer eventos que dificultem ou 
interrompam o curso normal de execução do Convênio; 
 
XII - Não substabelecer as obrigações assumidas sem anuência expressa do CONVENENTE. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES DO CONVENENTE 
 
 
3.1 O CONVENENTE se compromete a: 
 
I -  Transferir a CONVENIADA os recursos financeiros, objeto deste Termo, em conformidade com 
o cronograma de desembolso; 
 
II - Assessorar tecnicamente a CONVENIADA na execução dos serviços contratados, objeto deste 
ajuste; 
 
III - Monitorar e avaliar, qualitativamente e quantitativamente os serviços prestados pela 
CONVENIADA através dos indicadores de avaliação constantes na proposta, (através dos relatórios); 
 
IV - Recomendar e oficializar prazo para que a CONVENIADA adote as providências cabíveis para o 
cumprimento das suas obrigações, sempre que verificada alguma irregularidade; 
 
V - Disponibilizar os modelos de relatórios das atividades da CONVENIADA; 
 
VI - Monitorar e avaliar a aplicação dos recursos financeiros, solicitando pareceres de técnicos de 
áreas específicas, sempre que necessário. 
 
 
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO 

 
4.1 O Convênio deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas pactuadas 
e a legislação pertinente, respondendo cada um dos Partícipes pelas conseqüências de sua inexecução 
total ou parcial. 
 
4.2 A função gerencial fiscalizadora será exercida pelo CONVENENTE, dentro do prazo 
regulamentar de execução/prestação de contas do convênio, ficando assegurado a seus agentes 
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qualificados o poder discricionário de reorientar ações e de acatar, ou não, justificativas com relação às 
disfunções porventura havidas na execução.  
 
CLÁUSULA QUINTA – DO FINANCIAMENTO 
 
5.1 O CONVENENTE destinará obedecendo, ao critério estabelecido de R$ _____ (___________) 
para cada internação efetivada, para um total de __ vagas, valor mensal estimado de R$ ______ 
(_______) e valor total estimado de R$ __________________ (____________________), através da 
função programática nº __________________ a ser paga em 12 (doze) parcelas.  
 
5.2 O pagamento mensal será efetuado, de acordo com o no número de vagas 
utilizadas pelo CONVENENTE, limitado a __ (_____), após a verificação por parte da Secretaria 
Municipal de Saúde. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA PRESTAÇÃO DE CONTAS 
 
6.1 A CONVENIADA cumprirá, além das normas do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
as seguintes condições: 
 
I -  Prestação de contas até o dia 10 do mês subseqüente ao vencimento do trimestre, acompanhada 
do relatório da execução físico-financeira; 
 
II - O não cumprimento pela CONVENIADA de qualquer obrigação estabelecida neste ajuste 
ensejará a devolução dos valores repassados, e ainda a comunicação à Secretaria Municipal de 
Economia e Finanças para interromper os pagamentos; 
 
III - O CONVENENTE não emitirá aviso prévio sobre a inadimplência de quaisquer documentos por 
parte da CONVENIADA; 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA 
 
7.1 O presente Termo de Convênio terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por 
acordo das partes mediante Termo Aditivo. 
 
 
CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO E DA DENÚNCIA 
 
8.1 O presente Convênio poderá ser alterado, exceto em seu objeto, mediante Termo Aditivo, e 
denunciado, por conveniência dos partícipes, após notificação prévia de 30 (trinta) dias, sendo que, se a 
denúncia for por parte da CONVENIADA, deverá ser precedida da entrega do relatório e prestação de 
contas da aplicação dos recursos recebidos até o momento. 

 
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

 
8.1 Constitui motivo para rescisão do convênio o inadimplemento de quaisquer das cláusulas 
pactuadas, particularmente quando constatadas a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho e a falta de apresentação das Prestações de Contas nos prazos estabelecidos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 
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 Para dirimir as questões oriundas deste Convênio, que não forem solucionadas 
administrativamente, as partes elegem o Foro da Comarca de Bauru, desistindo de qualquer outro por 
mais privilegiado que seja. 

 
 
 
 Bauru, ________________________ 

 
 
 

JOSÉ FERNANDO CASQUEL MONTI  
SECRETÁRIO DE SAÚDE 

 
 

CONVENIENTE 
  
 
  

 
TESTEMUNHAS: 
 
 
______________________________ 
NOME : 
RG:     
 
 
 
 
______________________________ 
NOME: 
RG: 

 


