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npulttÃo Do coNSELHo DE ADMrNrsrnaçÃo DA SocIEDADE

BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB

N. 48.2I I.585/OOOI-15, REALIZADANO DIA 19 DE NOVEMBRO DE 2021.

Ao dia dezenove de novembro do ano de dois mil e vinte e rlÍn, as onze horas,

realizou-se Reunião do Conselho de Administração, na filial da Sociedade

Beneficente Caminho de Damasco, sito na Rua Doutor Jesuíno Maciel, n. 1956,

Campo Belo, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04615-006. A

reunião foi convocada pelo Presidente do Conselho de Administração, Dr.

Newton Cesar Carrinhena. Participam da Reunião, além do Presidente do

Conselho, os seguintes membros: Carlos Eli Gargalak Azia, Moacir Rodrigues

da Silva Filho, Carlos Alberto Garofolo, Cylmara Gargalak Aziz Silveira,

Vania dos Reis Lombardi. Além dos membros do Conselho de Administração,

participou da reunião o Presidente da Diretoria Executiva, Dr. Luis Antonio

Picerni Herce. O Presidente do Conselho de Administração, Dr. Newton Cesar

Carrinhena, esclareceu que a reunião tem como finalidade a análise e aprovação

do novo Regulamento de Compras e de Contratação da Sociedade Beneficente

Caminho de Damasco. Após esclarecimentos do Sr. Presidente do Conselho de

Administração, leitura do Regulamento de Compras e discussão do tema pelos

membros presentes do Conselho, a presente deliberação teve a aprovação unanime

de todos os membros do Conselho de Administração, bem como a ciência e

concordância do Presidente da Diretoria Executiva, sendo aprovado o novo

Regulamento de Compras da SBCD, que faz parte integrante da presente Ata.

Franqueada apalavra aos presentes, após viárias observações e debates, decidiu-se

que nada mais havia a ser deliberado ou votado. Após foi procedida a leitura da

presente Ata, a qual foi aprovado por unanimidade dos presentes o novo

Regulamento de Compras e de Contratação da SBCD. A presente ata vai

assinada por todos os presentes para que seja encaminhada paru registro ao

Oficial de Registro de Títulos e e Civil de Pessoa Jurídica da
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Comarca de Garça/SP. Nada mais havendo deu-se por encerrado os trabalhos

Todos os presentes assinam a presente atapara que surta todos os efeitos legais.

São de novembro de 2021
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Luis Herce

Presidente da Diretoria Executiva
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EDTTAL DE coNvocaçÃo DE npuluÃo Do coNSELHo DE

ADMINISTnaçÃO DA SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE

DAMASCO, INSCRITA NO CNPJ/\4F SOB N. 48.211.585/OOOI.I5, A

REALIZAR-SE NO DIA 19 DE NOVEMBRO DE2OZI.

O Presidente do Conselho de Administração da Sociedade Beneficente Caminho

de Damasco convoca seus membros para Reunião, nos termos de seu estatuto

social, a ser realízada no dia 19 de novembro de 2021, às ll horas, na filial da

Sociedade Beneficente Caminho de Damasco, sito na Rua Doutor Jesuíno Maciel,

n. 1956, Campo Belo, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04615-

006, para tratar da seguinte ordem do dia:

(i) Análise e aprovação do novo Regulamento de Compras e de Contratação

da SBCD;

(ii) Assunto gerais de interesse da Sociedade Beneficente Caminho de

Damasco.

Garça, 03 de 202I .

a

?r

Carrinhena

Presidente do Administração da

Sociedade Beneficente Caminho de Damasco

O presente.editalÍoi qíixado na sede e na-íilial da Sociedade Bene-íicente
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todos os associados e membros dos órgãos deliberativos.

Sede: Rua Gabriela, n.l{4,município de Garça, Estado de São Paulo, CEP 17400-000

Filial: Rua Pascal, n. 1375, Campo Belo, município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP
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SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO

CAPÍTULO 1-DAS DISPOSIÇÕTS GERAIS

Art. 1o. O presente Regulamento tem por finalidade estabelecer noÍrnas, rotinas e critérios para a

aquisição de bens de qualquer natlreza ou contratação de obras e serviços pela Sociedade

Beneficente Camiúo de Damasco paÍa a execução de ações pertinentes aos contratos de eestá7

termos, fomentos, convênios e/ou outros instrumentos firmados com o Poder Público. /L,
Parágrafo Único: A aplicação deste Regulamento é obrigatória nas compras e contratações

realizadas com a úílizaçáo de recursos públicos.

Art. 2o. As aquisições de bens e as contratações de obras e serviços reger-se-ão por este

Regulamento, observados os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da

publicidade, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade,

da celeridade, da economicidade, da seleção da proposta mais vantajosa e busca permanente de

qualidade e durabilidade, bem como pelo respeito de sua adequação aos seus objetivos, com

efi ciência, razoabllidade e boa-fé.

Art. 3'. Todo processo de compras de produtos ou serviços que trata esse regulamento deverá ser

devidamente documentado a fim de evidenciar a forma de rcalização do processo facilitando o

gerenciamento, acompanhamento, controle e transparência.

CAPÍTULO 2 -DAS DEFINIÇOES

Art. 4'. Para fins do presente Regulamento, considera-se compra toda contratação de

aquisição remunerada de bens de consumo, de materiais permanentes ou não, para o

em entrega única ou parcelada, com o fim de atender às necessidades da Sociedade

Caminho de Damasco para execução de seus respectivos contratos de gestão,

convênios e/ou outros instrumentos firmados com o Poder Público.

v
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Parágrafo Único: A contratação de obras e serviços e a aquisição de bens serão efetuadas mediante

Seleção de Fomecedores, dispensando-se tal procedimento nos casos expressamente previstos neste

Regulamento.

CAPÍTULO 3 -DO PROCEDIMENTO DE COMPRAS

Aú. 5o. As Requisições de compras deverão ser feitas a partir dos setores ou unidades interessados,

com as respectivas fundamentações de suas necessidades e o devido cumprimento das

seguir descritas:

I) Preenchimento correto do impresso de aquisição/reqúsição; e

II) Descrição pormenorizada do bem a ser adquirido, com as especificações técnicas correlatas

e a quantidade a ser adquirida.

Parágrafo Único: As requisições deverão ser encaminhadas ao Setor de Compras da SEDE/SP para

a efetiva realizaçáo, exceto as compras realizadas pelas Unidades, de acordo com as diretrizes

determinadas pela direção da SBCD.

Art. 6o. O processo de Compras seguirá as seguintes fases:

D Requisição de Compras;

il) Seleção de fornecedores qualificados;

IID Cotações de Preços via Sistema ERP da SBCD ou e-mails;

IV) Propostas recebidas via ERP / Grade de Preços;

V) Apuração da melhor proposta que atenda a Requisição (preço, qualidade e prazo);

VD Emissão da ordem de compra ao fornecedor; e

VID Follow UP.

"ru

Parágrafo Primeiro: Entende-se por qualificação a seleção de fornecedores que estão

fornecer produtos/serviços em conformidade com a Reqúsição de Compras.

a

Parágrafo Segundo: Será procedida a coleta de no mínimo 03 (úês)
a

vla

Sistema ERP utilizado ou, no caso de não haver 3 cotações ou de compras manuais, paÍa a

SOCIEDADE BENEFICENTE CANTINHO DE
Rua Gabriela, tM- Bairro de Labienópolis - CEP. 1740G000 -

CNPJ : 48.211.585/0001-15
v
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composição do processo serão utilizados tantos quantos forem os orgamentos obtidos e se inferiores

a 3 (três), fazer uso de informações que podem ser obtidas com a coleta de preço em contratos em

vigor, contratos com órgão público contratante, atas de registro de preços, valores divulgados em

publicações técnicas especializadas e quaisquer outras fontes capazes de retratar o valor de mercado,

formalizando-se a compra mediante dispensa de cotação.

Parágrafo Terceiro: Além das situações estabelecidas no artigo l3o deste regulamento, exclui-se

a obrigatoriedade da coleta de 03 (três) orçamentos apenas e somente quando se tratar de compra de

fornecedor exclusivo ou emergencial, sem o tempo adequado à obtenção dos orçamentos, e desde

que exista o risco de paralisação dos serviços essenciais à assistência dos usuiírios da rede SUS e/ou

quando, por limitações do mercado ou manifesto desinteresse dos fornecedores e esgotadas as

possibilidades, for impossível a obtenção do número mínimo de propostas. Essas circunstâncias

deverão ser devidamente justificadas no processo.

Parágrafo Quarto: O processo de compras deve respeitar os prazos aqui estabelecidos, que não

poderão superar os 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento da requisição de compra,

conforme disposto no artigo 23o deste regulamento:

D Requisição de Compras: o setor demandante deverá encaminhar a requisição de compras com

antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis ao início do processo;

II) Cotações de Preços via Sistema ERP da SBCD ou e-mails: as cotações deverão ocoÍrer em 05

(cinco) dias; 

-ços vra Drstç[ra 'EJ\r ua D'E'\'l-' uu li-rl'l,§' 
'1§ 
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,ú
III) Propostas recebidas via ERP / Grade de Preços: as propostas devem ser recebidas no prazo de

15 (quinze) dias;

IV) Apuração da melhor proposta que atenda a Requisição (preço, qualidade

da melhor proposta deve ocorrer em l0 (dez) dias;

V) Seleção de fornecedores qualificados: a seleção de fornecedores deverá

dias;

e prazo): a apuraçáo

VI) Emissão da ordem de compra ao fornecedor: a emissão deve ocolrer em 05 (cinco) dias.

SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCI)
Rua Gabriela, LM - Bairro de Labienópolis - CEP. L74OGIO00 - Garça - SP

CNPJ: 48.211.585/0001 -15
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Art. 7o. A coleta de preço será realizada pelo Portal Eletrônico do Sistema ERP utilizado pela

instituição ou por e-mail, quando se tratar de Compra Manual e de Urgências.

Parágrafo Único: Para aapuração e apresentação da melhor oferta, poderão ser utilizadas todas as

formas de realização de negócios disponíveis na internet, como a consulta a sites, portarias de

compras e fornecedores, assim como o pregão eletrônico, utilizando-se de site próprio inserido em

um sítio de sites de interesse dos fornecedores e, ainda, outras modalidades que vierem a ser

desenvolvidas.

{
Aú. 8'. A melhor oferta será apurada considerando o melhor conjunto de condições propostas pelos

fomecedores ou o(s) fator(es) de maior relevância da demanda: menor preço, custo do transporte,

seguro até entrega do local, condições de pagamento, prazo de entrega, custo da operação do

produto, disponibilidade para os casos de treinamento de pessoal (quando for nova padronização e

necessitar de treinamento dos profissionais) e qualidade, portanto, a melhor oferta apurada, poderá

ser por preço global, unitiário, prazo, forma de pagamento ou técnica, observando o exposto acima.

Art. 9'. Após aprovada a compra, deverá ser emitida e enviada respectiva ordem de compra ao

fornecedor, a qual será parte integrante do processo de pagamento, juntamente com a requisição e

nota fiscal.

Art. 10". Para as compras efetuadas através de meio eletrônico, os documentos serão armazenados

e validados através das tratativas eletrônicas, impressos e juntados ao Processo de Compras. Sempre

que solicitado evidências da negociação, o processo de cotação poderá ser rastreado através do

número da requisição, que deverá constar do descritivo da nota fiscal, podendo ser impresso e

enviado aos órgãos fiscalizadores dos Poderes Públicos (Govemo Federal, Ministério da

Govemos de Estado, Prefeituras Municipais, Secretarias de Saúde e/ou Finanças,

Contas, Ministério Público, entre outros)

de

Parágrafo Primeiro: A aprovação de Compra realizadavia Portal Eletrônico será dv\
forma eletrônica, conforme nível de responsabilidade: solicitante (Requisição),

SOCIBDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCI)
Rua Gabriela, \M - Bairro de Labienópolis - CEP. L74OGIO00 - Garça - SP

CFIPJ: 48.21tr.585/0001-15
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de melhor proposta) e aprovador da Ordem de Compras, devidamente identificados por Nome, CPF

e Cargo. Havendo a assinatura eletrônica, resta desobrigada a presença de assinatura manuscrita.

Parágrafo Segundo: Para as Compras Manuais e Emergenciais, o mapa de cotação será assinado

manualmente pelo Comprador e Gestor de Compras quando reúizada na Sede/SP. Quando

realizadas nas unidades gerenciadas, será assinado pelo solicitante e pelo

por responsável direto.

ou

eG

Aú. 11". As compras deverão obedecer às normas e padronizações dos equipamentos e/ou serviços

a serem utilizados nas Unidades sob gestão da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco e,

quando for o caso, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo órgão interessado.

Art. l2'. A Ordem de Compra, formaliza o procedimento de compras, devendo representar

fielmente todas as condições realizadas na negociação.

Art. 13o. E dispensável a Seleção de Fornecedores e Prestadores:

D Na contratação envolvendo concessionária de serviços públicos e o objeto do contrato for

pertinente ao da concessão;

ID Na contratação envolvendo empresas públicas, entidades paraestatais, entidades sem fins

lucrativos na área de pesquisa científica e tecnológica, organizações sociais, universidades ou

centros de pesquisa públicos nacionais, desde que demonstrada a expertise e os efeitos positivos à

SBCD e ao contrato de gestão;

m) Na locação, aquisição de imóvel destinado a uso próprio;

IV) Nos casos em que frca caractenzada urgência de atendimento de situação que possa

ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas ou colocar em risco a

contrato de gestão pela Sociedade Beneficente Caminho de Damasco;

IID Quando não se apresentarem interessados nas cotações anteriores, após 3 (três)

cotação via ERP ou Manuais. Nesta situação viabiliza-se a aqüsição mediante

fomecedor conhecido;

SOCTEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE D,{MASCO - SBCD
Rua Gabriela, 1,M- Bairro de Labienópolis-CEP. L74OA-O00- Garça -SP.

CNPJ: 48.211.585/000 1-15
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IV) Para os casos de necessidade emergencial de aquisição ou contratação de obra e/ou serviço,

casos de compra ou contrato de pequeno valor, não ultrapassando o montante de R$ 2.500,00 (dois

mil e qúnhentos reais);

V) Em fornecimento e serviços contínuos, quando a SBCD assume gestão dos serviços,

assegnrar a continuidade da assistência, sem prejuízos ao plano de trabalho orçamentário;

VD Dispensadaparaaquisição de bens, serviços e insumos de saúde destinados ao enfrentamento

de emergências ou de calamidades públicas decretadas pelo Poder Público;

VID Havendo exclusividade de fornecedores ou singularidade do objeto, caracterizando escassez

de produtos no mercado, dificultando a reposigão/aquisição, podendo colocar em risco a vida dos

pacientes, desde que devidamente demonstrado nos processos de aquisição.

Parágrafo Primeiro: A compra de bens de consumo e materiais permanentes fornecidos com

exclusividade por um único fornecedor estrí dispensada das etapas definidas no item das Compras,

revisto neste regulamento. A condição de fornecedor exclusivo será comprovada através de carta de

exclusividade apresentada pelo fomecedor, renovada acada seis meses.

Parágrafo Segundo: A exclusividade tratada no parágrafo acima deve ser utilizada apenas e

somente na aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros que só podem ser fornecidos por

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, sendo que

esta exclusividade deve ser demonstrada através de atestado fornecido pelo órgão de registro do

comércio do local em que se realizaria a licitação, a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação,

Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

Parágrafo Terceiro: É inexigível o cumprimento deste Regulamento nos casos de conttatação de

serviços técnicos especializados, como aqueles descritos no artigo 22" deste regulamento.

CAPÍTULO 4 - I)A SELEÇÃO DE FORNECEDORES

Art. 14". Em quaisquer situações, a regularidade e idoneidade do fornecedor e

ll

".-rfl

medicamentos será precedida pela confirmação de seu cadastro afnnlizado j

Havendo quaisquer irregularidades com o cadastro do Fomecedor, a deficiência será suprida

SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE
Rua Gabriela, LM- Bairro de Labienópolls - CEP. L74OGIO00 - Garça - SP

C]\PJ: 48.211.585/000f - 15
v



$+ciedade seneficente

Cxmkh* de ü*mas** - $rfiCffi

REGISTRO CIVIL NE PESSOA JU
COMARCA DH G,&RÇA - EST. SÃO

Microrir**nn4 25 3
R

PAULO

Registro n9 lí d*a

,:.j:-

#Êinr-*tH DE P.

C,.
TU
É.

mediante consulta às CND's Federal, Estadual e Municipal dos mesmos, do CRF, de sua

Regularidade Trabalhista, bem como de sua Certidão Negativa de Falência ou Recuperaçáo Judicial

nos sites próprios da Internet. Estes documentos devem ser juntados ao processo.

Pwágrafo Primeiro: Independente do cadastro atualizado junto ao SICAF, os Fornecedores

interessados em contratar deverão apresentar os seguintes documentos (original ou cópia

autenticada), além de outros porventura solicitados no ato convocatório:

I. Cartão do CNPJ;

II. Contrato social ou Estatuto attnlizado e registado no órgão competente;

III. Balanço Patrimonial do último exercício;

IV. Certidões públicas de inexistência de débito (municipais, estaduais, federais, INSS, FGTS e

trabalhista);

V. Certidão forense (certidões da Justiça Federal, Comum de distribüções cíveis, executivos fiscais,

falência, concordata e protesto); e

VI. Comprovação Técnica.

Parágrafo Segundo: Em caso de fornecedores e/ou fabricantes de medicamentos, insumos

farmacêuticos e Correlatos deverão ainda apresentas os seguintes documentos:

I. Cópia autenticada do registro da empresa no Ministério da Saúde, publicada no Diario Oficial da f
União - obrigatório para fabricantes, J(
II. Certificado de Responsabilidade Técnica do responsável técnico da empresam emitido pelo

Conselho Regional de Classe - obrigatório paÍa fabricantes;

III. Certificado de Boas Práticas de Fabricação por Área de Produção e Controle de Produtos para

Saúde, expedido pela ANVISA (renovação anual - obrigatório para fabricantes;

IV. Certificado de Boas Práticas de Armazenamento de Produtos para Saúde, expedido

ANVISA (renovação anual) - desejável para fabricantes;

V. Cópia autenticada da autonzação especial para comercializaçáo de medicamentos da

344198 SVS-MS - obrigatório para fabricantes e distribüdores.

L
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Parágrafo Terceiro: Somente será contratada a empresa que atender todos os requisitos do

presente artigo.

Parágrafo Quaúo: A participação em Seleção de Fornecedores implica na aceitação integral e

irretratável do Ato Convocatório, dos elementos técnicos e instruções fornecidas aos

bem como na observância deste Regulamento e noÍnas aplicáveis.

c.lpÍrul,o 5 - DA coNTnq.rA,ÇÃo DE oBRAs E sERvIÇos

Art. 15". Para fins do presente Regulamento, considera-se serviço toda atividade destinada a obter

determinada utilidade de interesse da SBCD, realizada com terceiros nos segmentos: alvenaria,

serralheria, marcenaria, hidráulica, redes de gases, bens de consumo (energia, telefonia e internet),

equipamentos de refrigeração, elevadores e plataforÍnas, moveis, equipamentos, consultorias,

assessoria, hospedagem, alimentação, serviços técnicos especializados, produção artística, serviços

gráficos, obras civis (construção, reforma, recuperação e ampliação), locação de bens, publicidade,

seguros, entre outros.

Art. 16'. Aplicam-se à contratação de serviços, as regras estabelecidas nos artigos 6o, l3o, 14o do

presente Regulamento quando aplicável, com exceção dos serviços técnicos especializados (Art.

22') qrue ficam dispensados das exigências estabelecidas nos artigos citados.

"\í
Parágrafo Primeiro: Compõem o processo para contratação de serviço, o formulario de Escopo

do Trabalho de Contrataçáo o qual deverá conter o detalhamento do objeto a ser contratado.

Parágrafo Segundo: Para realização de serviços de pequeno valor até R$ 25.000,00 (Vinte e cinco

mil reais) ao ano, a contratação poderá ser conduzida pela Unidade, que aplicará o

Parágrafo Segundo do Art.10'.

.l
Parágrafo Terceiro: A aquisição de compras também poderá ser realizada pela

situação especificas mediante análise exclusiva da Diretoria.
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Art. 17". Os contratos deverão estabelecer as condições de execução, aplicando-lhes as normas de

direito civil, os princípios da teoria geral de contratos e as disposições do direito privado.

Aú. 18'. Os contratos firmados com base neste Regulamento poderão ser alterados, por acordo das

partes, para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do

contratado e a retribuição da contratante para a justa remuneração da obr4 serviço ou fornecimento,

objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial, na hipótese de sobrevirem

fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortúto ou fato do

príncipe, configurando álea econômica extraordiniária e extracontratual.

Parágrafo Primeiro: O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os

acréscimos ou supressões que se fizerem nas obras, serviços ou compras , até 25Yo (vinte e cinco por

cento) do valor iniciat atualizado do contrato, e, ÍIo caso particular de reforma de edificio ou de

equipamento, até o limite de 50% (cinquenta por cento) para os seus acréscimos.

Parágrafo Segundo: Para todas as comprÍs de bens e serviços, deverão ser emitidas pelo

fomecedor/prestador, nota fiscal de venda ou fatura com observação referente ao Contrato de Gestão

de referência da prestação do serviço.

Art. 19'. Fica previsto, conforme a necessidade do serviço, de ser exigidas garantias de execução

do contrato nas seguintes modalidades: Seguro Garantia ou Fiança Bancária.

Art. 20'. A SBCD caberá fiscalizar a execução dos contratos, podendo aplicar as sanções legais

previstas quando descumpridas as cláusulas pactuadas.

CAPÍTULO 6 - FASES PARA CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

AyJ.2l'. Para contratação, o procedimento deverá segür as seguintes fases:

f. Preencher o Formulário Escopo do Trabalho;

II. Seleção de prestadores qualificados;
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VI.

VII.

VIII.

IX.

x.

III. Cotações de Pregos via ERP ou e-mails;

IV. Propostas recebidas via ERP / Grade de Preços;

V. Apuração da melhor proposta que atenda o escopo de trabalho (preço, técnica, maior desconto,

maior retomo econômico eprazo);

Elaborar minuta de contrato;

Enviar para o Prestador para as considerações;

Enviar para o Departamento Jurídico para validação;

Coleta de Assinaturas; e

Enviar cópia do contrato paÍa o prestador e para o gestor do Contrato.

Parágrafo Unico: O processo para contratação de obras e serviços deve respeitar os prazos aqui

estabelecidos, que não poderão superar os 45 (quarenta e cinco) dias contados do recebimento do

formuliírio de escopo do trabalho, conforme disposto no artigo 23o deste regulamento:

I. Preencher o Formulário Escopo do Trabalho: o setor demandante deverá encaminhar o

formulario de escopo do trabalho com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis ao início do

processo;

IL Seleção de prestadores qualificados: a seleção deverá ocoffer em l0 (dez) dias;

III. Cotações de Preços via ERP ou e-mails, Recebimento das propostas e apuração da melhor

proposta que atenda o escopo de trabalho: deverão ocoÍrer em l0 (dez) dias; tú
IV. Elaborar minuta de contrato: deverá ocolrer em 10 (dez) dias; J\
V. Enviar paÍa o Prestador para as considerações: o envio e devolução pelo prestador deverá

ocorrer em 5 (cinco) dias;

VI. Enviar paÍa o Departamento Jurídico para validação: deverá ocolrer em 5 (cinco) dias o

processo de validação junto ao departamento jurídico;

VII. Coleta de Assinaturas: em 03 (três) dias;

VIII. Enviar cópia do contrato para o prestador e para o gestor do Contrato: em 02 (dois) dias

SOCIEDADE BENEFICENTE CAMINHO DE DAMASCO - SBCD
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Atí 22". Para fins do presente Regulamento, consideram-se serviços técnicos profissionais

especializados:

- Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;

- Pareceres, perícias e avaliações em geral;

- Assessorias, Auditorias e Consultorias técnicas, financeiras e jurídicas;

- Fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;

- Defesas de causas judiciais ou administrativas;

- Prestação de serviços de assistência à saúde em áreas especificas;

- Informática e aquisição de progrÍImas.

Parágrafo Único: A comprovação de notória especialidade deve ser precedida de documentos de

conhecimento e domínio público que evidenciem a capacidade do contratado.

CAPÍTULO 8 -DTSPOSIÇOES FINAIS

Art.23". O prazo recomendado para firralização dos processos descritos no regulamento será de no

máximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados do recebimento da requisição encaminhada pelo setor

demandante, sem contar eventuais suspensões e intemrpções para diligências, euo devem ser

justificadas no processo.

Parágrafo Único: A contagem dos prazos estabelecidos no presente regulamento somente

considerarâ os dias úteis.

Art. 24". Os contratos para prestação de serviços contínuos que atendam, exclusi um

determinado Termo de Parceria, Convênios, Contrato de Gestão ou outro instrumento

não poderão ser firmados por tempo superior ao da vigência miíxima dos instrumentos

respectivos aditivos, devendo ainda constar cláusula permitindo a sua rescisão quando do

publico, em especial quando da rescisão ou término do instrumento firmado com o Poder

e

a
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Parágrafo Único: Por ocasião da prorrogação de vigência dos instrumentos, caberá previamente ao

Setor de Compras demonstrar sua vantajosidade econômica.

Art. 25". Para fins do presente Regulamento, os casos omissos ou duvidosos na interpretação, serão

avaliados pelo Conselho de Administração, com base nos princípios gerais de direito.

Art.26". O presente Regulamento enÍa em vigor a partir da data de sua aprovação pelo Conselho

de Administração, ficando revogadas as anteriores.

Garça, 19 de novembro de 202I .

CARRINHENA

Presidente do Conselho de Administração Beneficente Caminho de Damasco

LUIS ANTONIO PICERNI HERCE

Presidente da Diretoria Executiva da Sociedade Beneficente Caminho de Damasco

2 AbsAA-040õEg1
Reoonhego, por

PtcERt{t HERCE ! (1) trm ralol
aoon0mlco, oonhrma
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