RESOLUÇÃO SAS Nº 08/2021
Dispõe sobre a alteração do cronograma para cumprimento
das Etapas previstas no Edital de Chamamento Público Nº
002/2021-SAS e itens correlacionados a prazos, que visa à
seleção de Organização da Sociedade Civil interessada em
celebrar Termo de Colaboração para a composição de rede
socioassistencial, que tenha por objeto a prestação de
Serviços Socioassistenciais.

ANDRÉ SICCO DE SOUZA, Secretário de Assistência Social de São Bernardo do
Campo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,
Considerando o Decreto Nº 21.466, de 25 de fevereiro de 2021, que mantém o
reconhecimento do Estado de Calamidade Pública, decorrente da pandemia do COVID19, que atinge o Município de São Bernardo do Campo, e dá outras providências;
Considerando o Decreto Municipal Nº 21.485, de 04 de março de 2021, que determinou
a aplicação dos novos protocolos sanitários adotados pelo “Plano São Paulo” do
Governo do Estado de São Paulo através do Decreto Estadual nº 65.545, de 03 de
março de 2021;
Considerando o Decreto Municipal Nº 21.500, de 11 de março de 2021, que dispôs sobre
a adoção das medidas de restrição da “Fase Emergencial do Plano São Paulo” em face
do agravamento da COVID-19;
Considerando o Decreto Nº 21.509, de 18 de março de 2021, que alterou o Decreto Nº
21.500, de 11 de março de 2021, que dispôs sobre a adoção das medidas de restrição
da Fase Emergencial do “Plano São Paulo” em face do agravamento da COVID-19;
Considerando o Decreto Nº 21.513 de 20 de março de 2021, que dispõe sobre alteração
do Calendário Administrativo do exercício de 2021, instituído pelo Decreto nº 21.366, de
25 de novembro de 2020, promovendo a antecipação dos feriados de Corpus Christi,
Aniversário da Cidade e Dia da Consciência Negra e do feriado de Corpus Christi do
exercício de 2022, em decorrência da pandemia da COVID-19, e dá outras providências
RESOLVE:
Artigo 1º. As datas da Tabela 1 constante do item “7. DAS ETAPAS”, presente no
Edital de Chamamento Público nº 002/2021-SAS, publicado em meio digital oficial no
Notícias do Município de São Bernardo do Campo aos 05 de março de 2021, Edição Nº
2211, ficam assim alteradas:
7. DAS ETAPAS
TABELA 1
ETAPA DESCRIÇÃO DA ETAPA

DATAS

1

Publicação do Edital de Chamamento Público e Início do
prazo para recebimento de Proposta e Plano de
Trabalho

05/03

2

Encerramento do prazo para recebimento de Proposta
de Intenção, conforme modelo Anexo V, dos
documentos comprobatórios, do Plano de Trabalho,

12/04

conforme modelo Anexo VI e da Declaração de Ciência
e Concordância - Anexo II deste Edital.
3

Avaliação das Propostas de Intenção e Planos de
Trabalho

4

Divulgação do resultado preliminar

5

Interposição de recursos contra o resultado preliminar

26 a 30/04

6

Apresentação das contrarrazões

03 a 07/05

7

Análise dos recursos pela Comissão de Seleção

10 a 12/05

8

Homologação, publicação do resultado definitivo da fase
de seleção com divulgação das decisões recursais
proferidas e divulgação da lista de OSCs e metas
disponibilizadas, convocadas a entregar documentos
necessários para a celebração da parceria e de que não
incorre nos impedimentos (vedações) legais

14/05

9

Apresentação de documentos necessários para a
celebração da parceria e de que não incorre nos
impedimentos (vedações) legais

17 a 19/05

10

Análise técnica documental

20 e 21/05

11

Notificação de ajustes às OSCs quanto ao Plano de
Trabalho e demais documentos

24 a 26/05

12

Ajustes no Plano de Trabalho e regularização de
documentos, se necessário

27 a 31/05

13

Análise final dos ajustes pela Comissão de Seleção

13 a 21/04
23/04

01 e 02/06

14

Apresentação e Deliberação do Conselho Municipal de
Assistência Social - CMAS

03/06

15

Parecer do órgão técnico e jurídico, e assinatura do
Termo de Colaboração

04 a 11/06

16

Publicação oficial por meio digital do extrato dos termos
de colaboração no Notícias do Município

30 dias a
partir da
assinatura
dos termos

§1º. Decorrente da mudança das datas expressas no caput deste Artigo, o item
7.2.2 fica alterado para: “A Proposta de Intenção e Plano de Trabalho para cada Serviço
que se propõe a executar deverão ser encaminhados em envelope fechado,
individualizado e com identificação da instituição proponente e meios de contato
(endereço eletrônico e telefone), com a inscrição “Proposta de Intenção e Plano de
Trabalho – Edital de Chamamento Público Nº 002/2021-SAS”, e entregues

pessoalmente no Expediente Geral da Secretaria de Assistência Social, no seguinte
endereço: Av. Redenção, 271 – Centro, até às 17 horas do dia 12/04/2021”.
§2º. E o item 7.9.3 do Edital em pauta fica alterado para: “Os documentos
comprobatórios do cumprimento dos requisitos impostos nesta Etapa serão
apresentados pela OSC selecionada, devendo ser entregues pessoalmente na
Secretaria de Assistência Social, sita a Avenida Redenção, 271 – Centro –
Departamento de Gestão do SUAS – SAS2, de acordo com os prazos previstos na
Tabela 1, até as 17h do dia 19/05/2021”.

Artigo 2º. Permanecem inalteradas as demais disposições do Edital de Chamamento
Público Nº 002/2021-SAS.

Artigo 3º. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

São Bernardo do Campo, 24 de março de 2021.

ANDRÉ SICCO DE SOUZA
SECRETÁRIO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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