PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO E RETI-RATIFICAÇÃO AO
EDITAL DE CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Edital de Credenciamento nº 01/2016
Processo Administrativo nº 01/2016
Aos dez dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, a Prefeitura Municipal de
Dirce Reis, com fundamento no art. 24 da Lei 13.019, de 31 de julho de 2014, torna público
o primeiro Termo de Aditamento e Reti-Ratificação ao Edital de credenciamento das
Organizações da Sociedade Civil (OSC) definidas no inciso I do art. 2º da Lei 13.019/2014,
que ficarão aptas a participação nos chamamentos públicos para a seleção e classificação de
propostas para execução no exercício de 2017, bem como nas dispensas de Chamamentos
Públicos nos termos do Inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019/2014, que vise à consecução
de atividades de natureza continuada, de relevante interesse público e social, conforme
seguem:
1. Do Aditamento
O presente instrumento tem por finalidade:
I – aditar o item 1 do Edital de Credenciamento das Organizações da Sociedade Civil
(OSC), passando a vigorar acrescido do item 1.1.20 conforme segue:
1 - .......................................................................................................................................
1.1. .....................................................................................................................................
1.1.20. comprovação de certificação intitulada CEBAS – Certificação de Entidade
Beneficente de Assistência Social, concedida às entidades sem fins lucrativos, reconhecidas
como entidades beneficentes de assistência social que prestem serviços nas áreas de
educação, assistência social ou saúde, na forma da Lei nº 12.101, de 27/11/2009, e no
Decreto nº 8.242, de 23/05/2014.
2. Da Retificação
2.1. As Organizações da Sociedade Civil (OSC) definidas no inciso I do art. 2º da Lei
13.019/2014, ficarão aptas a participação tanto nos chamamentos públicos para a seleção e
classificação de propostas para execução no exercício de 2017, como também nas dispensas
de Chamamentos Públicos nos termos do Inciso VI do artigo 30 da Lei 13.019.
2.2. Fica estendido o prazo para apresentação da documentação de que trata o item 3.1 do
edital por mais 15 (quinze) dias contados da publicação deste termo.
3. Da Ratificação
Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Termo de
Credenciamento datado de 27 de dezembro de 2016, que não se revelam conflitantes com o
presente instrumento.
Dirce Reis, SP, em 10 de janeiro de 2017.
EUCLIDES SCRIBONI BENINI
Prefeito Municipal

