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EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2017  

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, por intermédio 

da Secretaria Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 

Raça e Etnia, considerando o disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e do Decreto 

Municipal nº 17.708, de 07/02/2017 e suas alterações, torna público o presente 

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 01/2017, visando o CREDENCIAMENTO 

PRÉVIO de Organizações da Sociedade Civil da área de assistência social, sediadas no 

Município de São José do Rio Preto, para fins de celebração de parceria, por meio de 

TERMOS DE COLABORAÇÃO, nos termos da Lei nº 13.019/104, nos termos e 

condições estabelecidos neste Edital.  

 

1. OBJETO  
Constitui objeto deste Edital, o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil 

regularmente constituídas, conforme Instrução Normativa – SMM nº 001/2017, de 08 

de junho de 2017, para execução do serviço especializado de atendimento à mulher e 

família. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
2.1. Poderão participar do presente credenciamento as Organizações da Sociedade Civil 

que atendam aos requisitos previstos na Instrução Normativa – SMM nº 001/2017 de 08 

de junho de 2017 e sejam regidas por normas de organização interna que prevejam 

expressamente: 

 

I- objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social;  

 

II- executar as atividades, objeto desta parceria, de acordo com a legislação 

específica ao seu conteúdo, atendendo à Lei Orgânica da Assistência Social – 

LOAS, à NOB – SUAS – Norma Operacional Básica do Sistema Único de 

Assistência Social,, Lei Municipal nº 9.553/2005 da criação do Centro de 

Atendimento e Referência da Mulher, Lei de criação da Secretaria Municipal 

dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, II 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, Lei nº 11.340/2006 “Lei Maria da 

Penha e Pacto Nacional pelo Enfrentamento à Violência contra a Mulher; 

 

III- que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 

da Lei Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 

mesmo da entidade extinta; 

 

IV- escrituração de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com 

as Normas Brasileiras de Contabilidade;  
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V- possuir:  

a) no mínimo, 1 (um) ano de existência, com cadastro ativo, comprovado por 

meio de documentação emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, 

com base no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ, admitida a 

redução desse prazo por ato específico da autoridade competente, na hipótese 

de nenhuma organização atingi-los; 

b) experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da parceria ou 

de natureza semelhante;  

c) instalações, condições materiais e capacidade técnica e operacional para o 

desenvolvimento das atividades ou projetos previstos na pareceria e o 

cumprimento das metas estabelecidas.  

 

VI- ser constituída em conformidade com o disposto no artigo 3º da Lei nº 8.742, de 

7 de dezembro de 1993;  

 

VII- estar inscrita no respectivo Conselho Municipal de Assistência Social, na forma 

do artigo 9º da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993;  

 

VII-    estar cadastrada no Cadastro Nacional de entidades de Assistência Social – 

CNEAS, de que trata o inciso XI do art. 19 da Lei nº 8.742, de 7 de dezembro 

de 1993, na forma estabelecida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Agrário – MDSA.  

 

2.2. Será vedada a participação de Organização da Sociedade Civil que:  

 

I- não esteja regularmente constituída ou, se estrangeira, não esteja autorizada a 

funcionar no território nacional; 

 

II- tenha como dirigente agente político de Poder ou do Ministério Público, 

dirigente de órgão ou entidade da administração pública de qualquer esfera 

governamental, ou respectivo cônjuge ou companheiro, bem como parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau; 

 

III- tenha tido as contas rejeitadas pela Administração Pública nos últimos 5 (cinco) 

anos, enquanto não for sanada a irregularidade que motivou a rejeição e não 

forem quitados os débitos que lhe foram eventualmente imputados, ou for 

reconsiderada ou revista a decisão pela rejeição; 

  

IV- tenha sido punida com uma das seguintes sanções, pelo período que durar a 

penalidade:  

a) suspensão de participar de licitação e impedimento de contratar com a 

Prefeitura Municipal; 

b) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública; 

 c) a prevista no inciso II e III do art. 73 da Lei nº 13.019/2014;  
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V- tenha tido as conas de parceria julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou 

Conselho de Contas de qualquer esfera da Federação, em decisão irrecorrível, 

nos últimos 8 (oito) anos;  

 

VI- tenha entre seus dirigentes pessoas:  

a) cujas contas relativas a parcerias tenham sido julgadas irregulares ou 

rejeitadas por Tribunal ou Conselho de Contas de qualquer esfera da 

Federação, em decisão irrecorrível, nos últimos 8 (oito) anos;  

b) julgada responsável por falta grave e inabilitada para o exercício de cargo em 

comissão ou função de confiança, enquanto durar a inabilitação;  

c) considerada responsável por ato de improbidade administrativa, enquanto 

durarem os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III do art. 12 da Lei nº 

8.429/92. 

 

3. DO CREDENCIAMENTO  
3.1. Os interessados deverão apresentar todos os documentos elencados no item 4.2. 

deste Edital, no período de 12 à 14 de junho de 2017, das 8h30 às 16h30, na Secretaria 

Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e 

Etnia, localizada na Rua Eduardo Nielsen, 420 – Jardim Congonhas - CEP 15030-070 - 

São José do Rio Preto - SP.  

 

3.2. Somente serão credenciadas as Entidades que apresentem todos os documentos 

listados no item 4.2. deste Edital, sendo que a falta de qualquer um deles resultará na 

inabilitação da entidade.  

 

3.3. Não serão aceitos envelopes entregues fora do prazo estipulado, não sendo 

permitida a participação de interessados retardatários e em desacordo com este Edital. 

 

3.4. O credenciamento não obriga a Prefeitura a celebrar Termo de Colaboração, Termo 

de Fomento e/ou Acordo de Cooperação.  

 

4. DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O CREDENCIAMENTO  
4.1. A documentação deverá ser protocolada, em envelope lacrado contendo na parte 

externa/frente os seguintes dados:  

 

Credenciamento de Organização da Sociedade Civil  

Edital de Credenciamento nº 01/2017  

Entidade: 

CNPJ: 

Endereço: 

Telefone nº: 

 

 

4.2. O envelope mencionado no subitem 4.1 deste Edital deverá conter a seguinte 

documentação obrigatória, sob pena de inabilitação da entidade interessada:  
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I. ofício, modelo constante no Anexo I deste edital, assinado pelo representante 

legal da Entidade contendo a solicitação de Credenciamento para celebração de 

parceria para execução do serviço de atendimento interdisciplinar a mulheres em 

situação de violência doméstica nos termos da Lei 13.019/2014; 

 

II. cópia do Estatuto registrado, atualizado, comprovando que a entidade é regida 

por normas de organização interna que prevejam expressamente:  

a) objetivos voltados à promoção de atividades e finalidades de relevância pública 

e social;  

b) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo patrimônio líquido seja 

transferido a outra pessoa jurídica de igual natureza que preencha os requisitos 

da Lei Federal nº 13.019/2014 e cujo objeto social seja, preferencialmente, o 

mesmo da entidade extinta; 

 

III. ata da última eleição da Diretoria em exercício; 

 

IV. cópia do balanço contábil do último exercício; 
 

V. comprovação, por meio de atestado(s),  extratos de publicação oficial, 

declaração(ões), certidão(ões), cópia(s) de contrato(s), convênio(s), termo(s) de 

cooperação, colaboração ou fomento, ou outro(s) ajuste(s) ou documento(s) 

análogos, da experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante; 

 

VI. declaração, modelo constante no Anexo II deste edital, pelo representante legal 

de que os documentos apresentados em cópias simples conferem com os 

originais, sob pena de responder legalmente em caso de não corresponderem. 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

5.1. Após finalizado o credenciamento será publicado na imprensa oficial o resultado 

final com a lista das entidades credenciadas na Secretaria Municipal dos Direitos e 

Políticas para Mulheres, Pessoa com deficiência, Raça e Etnia. 

 

5.2 Havendo Organizações da Sociedade Civil habilitadas neste credenciamento, e não 

havendo recursos para a celebração do Termo de Colaboração com todas elas, serão 

adotados os seguintes critérios para efeito de desempate e credenciamento, na ordem a 

seguir estabelecida: 

 

I- maior tempo de experiência prévia na realização, com efetividade, do objeto da 

parceria ou de natureza semelhante; 

 

II- melhor capacidade técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades. 

 

São José do Rio Preto/SP, 08 de junho de 2017. 

Maureen de Almeida Leão Cury 

Secretária Municipal 



 

 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO I – MODELO DE OFÍCIO 

 

 

OFÍCIO N° ________/2017  

São José do Rio Preto/SP, de de 2017  

 

À  

Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 

Raça e Etnia  

Sra. Maureen de Almeida Leão Cury  

 

 

Em atenção ao Edital de Credenciamento n° 001/2017 vimos a presença de Vossa 

Senhoria solicitar o credenciamento da Organização da Sociedade Civil, 

_________________________________________________, CNPJ nº 

______________________, situada na rua/av __________________________ Nº 

________, Bairro __________, em São José do Rio Preto/ SP, para estabelecimento de 

uma parceria entre o Município, por meio da Secretaria Municipal dos Direitos e 

Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, Raça e Etnia, para execução do 

serviço especializado de atendimento à mulher e família. 

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PAPEL TIMBRADO  

NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL  

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

São José do Rio Preto/SP, de de 2017  

 

 

Ref.: Edital de Credenciamento n° 001/2017 

 

À  

Secretária Municipal dos Direitos e Políticas para Mulheres, Pessoa com Deficiência, 

Raça e Etnia  

Sra. Maureen de Almeida Leão Cury  

 

 

 

Eu, (nome completo do representante legal da organização da sociedade civil), abaixo 

assinado, brasileiro/a, portador/a do RG nº___________________ e do CPF 

nº_____________________, na qualidade de dirigente do/a (nome da organização da 

sociedade civil), inscrita no CNPJ sob nº..................................., DECLARO que os 

documentos apresentados em cópias simples conferem com os originais, sob pena de 

responder legalmente em caso de não corresponderem.  

 

São José do Rio Preto, ____ de _____________de 2017.  

 

_______________________________ 

(assinatura do dirigente) 

 

 

 

 


