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AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 002 / 2019 

OBJETO: Chamamento Público n° 002 / 2019 - Edital de Seleção que tem como objeto 

a seleção de Organização Social de Saúde - OSS, já qualificada no âmbito do 

Município de Tuiuti, nos termos da Lei Municipal nº 727/2019, de 22 de março de 2019, 

a Lei Federal nº 9.637/1998, a Lei Federal nº 8.666/1993, e demais normas do Sistema 

Único de Saúde, para o gerenciamento e execução de serviços complementares de 

saúde no programa: manutenção das unidades de saúde, para a prefeitura municipal 

de Tuiuti - SP. 

Diante do exposto, a CES decidiu por unanimidade de seus membros 
considerar que o plano de trabalho e a proposta financeira atendem ao exigido no 
edital, classificando a Organização Social de Saúde conforme segue: em 1º lugar a 
Organização Social Associação Brasileira de Apoio à Saúde - ABRASCE, com a 
pontuação de 97,2  pontos e valor de R$ 157.787,50 (Cento e cinquenta e sete mil 
setecentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) por mês, totalizando R$ 
1.893.450,00 (Um milhão oitocentos e noventa e três mil quatrocentos e cinquenta 
reais) por ano. O critério utilizado para fins de classificação foi o de maior pontuação, 
de acordo com o estipulado no Chamamento Público 002 / 2019 - Edital de Seleção. 
Assim sendo com base na decisão proferida, o extrato do edital de julgamento, para 
eficácia do ato, será devidamente encaminhado para publicação na Imprensa Oficial 
(DOESP e D.O.U.). Com base no relatado e após decorrido o prazo legal para 
interposição de recurso e não havendo a ocorrência do mesmo, o Excelentíssimo 
Senhor Prefeito Municipal, encaminha para a Homologação da Adjudicação do 
Chamamento Público 002 / 2019 - Edital de Seleção em favor da O.S.S. supra 
mencionada, sendo esse julgamento, para fins de celeridade processual infra 
assinado pelo mesmo, juntamente com a CES. O julgamento teve como base a 
legislação vigente, o Edital do Chamamento Público n° 002 / 2019 - Edital de Seleção, 
bem como os princípios da impessoalidade, moralidade, probidade administrativa e 
ampla concorrência. Publique-se na forma legal. 

Tuiuti-SP, 18 de novembro de 2019. 
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