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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO SDS/09/2014 
 

 
Estabelece normas para o Chamamento Público de 
empresas ou órgãos interessados em projetos para 
prestação de serviços nas áreas de Proteções 
Sociais Básica e Especial. 
 

 
O Município de São José dos Campos, com sede da Prefeitura localizada no Paço Municipal – Rua José 
de Alencar, 123 – Jd. Santa Luzia, inscrito no CNPJ 46.643.466/0001-06, representado pelo Prefeito Carlos 
José de Almeida, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, representada pelo Secretário 
Luiz Jacometti Pinheiro, informa que pretende ofertar às entidades e pessoas com deficiência mais um 
serviço de transporte gratuito e que está aberto o Chamamento Público para a seleção de projetos de 
empresas ou órgãos para prestação de serviços nas áreas de Proteções Sociais Básica e Especial com 
fundamento na Lei nº 8.742/1993, alterada pela Lei nº 12.435/2011,que dispõe sobre a organização da 
Assistência Social e dá outras providências; na Resolução 145/2004, do Conselho Nacional de Assistência 
Social – CMAS, que aprova a Política Nacional de Assistência Social – PMAS e institui no país o SUAS; na 
Resolução CNAS nº 130/2005, que aprova a norma operacional básica – NOB/SUAS, que regula a 
organização do mesmo; do Decreto Presidencial nº 6.308/2007 que dispõe sobre as Entidades e 
Organizações de Assistência Social; na Resolução CNAS nº 109/2009, que aprova a tipificação nacional 
de serviços socioassistenciais e na Resolução CNAS nº 16/2010, que define os parâmetros nacionais para 
inscrição das Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas, projetos 
e benefícios socioassistenciais. 
 
 
I – DOS OBJETOS E DIRETRIZES 
O presente Edital tem por objetivo tornar público o processo de seleção e análise de projetos para fins de 
celebração de parcerias de empresas ou órgãos e a Secretaria de Desenvolvimento Social. 
 
As empresas e órgãos que apresentarem os projetos serão classificadas e poderão receber a autorização 
de prestar o serviços às entidades sociais. 
Os serviços deverão ser ofertados para: 
 
. Da Proteção Social Especial 
Serviço de Mobilidade Gratuita para transporte de portadores de deficiência física e/ou intelectual. 
Considerando que existe uma grande demanda por parte de pessoas com dificuldade de mobilidade 
autônoma de transporte às associações sócioassistenciais, unidades de saúde, escolas e que tal 
necessidade não pode ser satisfeita somente com os meios de transporte e recursos da administração local, 
convidamos as empresas interessadas a apresentar ofertas para a realização de um projeto de Mobilidade 
Gratuita.  
 
Para a seleção de projetos serão considerados como indicadores de prioridades: avaliação do plano de 
execução, capacidade técnica e operacional, critérios quantitativos, qualitativos, de abrangência, metas e 
objetivos estabelecidos e atendimento ao disposto neste Edital. 
 
II - DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
O serviço deverá ser realizado em forma de empréstimo gratuito de veículos VANS novas adaptadas para 
transporte de pessoas com deficiências. Ou seja, concessão a título gratuito, em comodato do uso dos 
veículos a serem concedidos formalmente às associações, entes ou equipamentos da Secretaria de 
Desenvolvimento Social no território municipal, contendo os seguintes requisitos básicos: 
  
. Comodato por 3 anos, com possibilidade de renovação, de veículo novo adaptado para o transporte de 
portadores de deficiência física, ou seja, rampa de acesso para cadeiras de rodas; 
. Seguro do veículo contra roubo e danos; 
. IPVA e seguro obrigatório e 
. Manutenção Extraordinária (Revisão Anual). 
  
Obs.: a oferta base poderá conter outras melhorias.  
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III - DA HABILITAÇÃO  
A habilitação da Empresa ou órgão concorrente será efetivada mediante apresentação dos seguintes 
documentos, a serem entregues na Recepção da Secretaria de Desenvolvimento Social, situada à Rua 
Henrique Dias, nº 363 - Monte Castelo, nos prazos estabelecidos conforme Cronograma (Ítem VI): 

1) Apresentação do Projeto de Mobilidade Gratuita; 

2) Documento de reconhecimento do representante legal; 

3) Contrato de Constituição da empresa, devidamente registrado e autenticado e 

4) CNPJ 

 
 
IV – DO ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE EXECUÇÃO DO PROJETO 

1. Identificação do ente destinatário do projeto: Será definido pela SDS 
2. Público alvo; 
3. Justificativa; 
4. Identificação do responsável pelo Projeto; 
5. Operacionalização do Projeto; 
6. Metas; 
7. Cronograma de Atividades desenvolvidas; 
8. Descrição da equipe de trabalho; 
9. Monitoramento e avaliação; 

 
V - DA EFETIVAÇÃO DO PROJETO 
As Propostas habilitadas serão avaliadas pela Equipe Técnica da Secretaria de Desenvolvimento Social e 
selecionadas de acordo com a capacidade técnica, operacional e estrutural da empresa, tendo seu 
resultado final publicação no Boletim Oficial do Município.  
 
VI – CRONOGRAMA 
. Publicação do Edital – 26/09/2014 
. Entrega dos documentos para habilitação da Empresa – de 29/09/14 a 02/10/2014 
. Análise das Propostas – de 03/10/14 a 07/10/2014 
. Publicação das Empresas selecionadas – 10/10/2014 
 
 
 
 
 
 
São José dos Campos, 23 de Setembro de 2014. 
 
 
 
LUIZ JACOMETTI PINHEIRO 
Secretário de Desenvolvimento Social 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


