Edital Instituto Sabin - 02/2015

Seleção pública de entidades sociais para parceria com o Instituto Sabin – Projeto
“Criança e Saúde”
O Instituto Sabin, por meio do Projeto “Criança e Saúde”, torna público o presente Edital e convoca as
instituições interessadas a enviarem propostas para habilitarem-se como entidade social parceira do
Projeto “Criança e Saúde”, nos termos aqui estabelecidos.
1 – DO EDITAL
1.1 – Breve Histórico
O Instituto Sabin, criado em 2005, cadastrado no CNPJ 07.417.024/0001-90 e qualificado como OSCIP,
tem como missão “contribuir com a melhoria da qualidade de vida de comunidades onde o Grupo Sabin
atua, nas áreas de saúde, esporte e educação”. Dentre seus projetos principais destaca-se o “Criança e
Saúde”, que consiste na parceria com entidades sociais que atendem crianças e/ou adolescentes para a
promoção de saúde por meio do oferecimento de exames laboratoriais gratuitos e de ações estruturais
que visam esta finalidade.
O projeto foi criado em 1999 e desde então já apoiou mais de 60 creches nas diversas cidades onde o
Grupo Sabin atua. A partir de 2011 o projeto sofreu ajustes visando otimizar os investimentos praticados,
bem como melhor atender as creches então parceiras. Dentre as mudanças realizadas destaca-se a
adequação no número e na distribuição das creches em função do número de unidades do Laboratório
Sabin e de sua distribuição regional.
Este edital 02/2015 contempla todas as cidades/UFs onde o Laboratório Sabin tem unidades de
atendimento, atualmente em:


Manaus – AM



Belém – PA e Ananindeua – PA



Palmas – TO



Uberaba – MG



Uberlândia – MG



Campo Grande – MS



São José dos Campos – SP e Jacareí - SP



Salvador – BA, Lauro de Freitas – BA, Barreiras – BA e Luis Eduardo Magalhães - BA
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Anápolis GO, Formosa – GO, Valparaíso – GO, Luziânia – GO, Cidade Ocidental – GO, Novo
Gama (Pedregal) – GO, Águas Lindas – GO.



Distrito Federal (Brasília e diversas cidades satélites).

A relação completa e atualizada de todas as cidades/UFs onde há unidades do Laboratório Sabin está
disponível no site, utilizando menu na lateral direita para selecionar Estado e Localidade:
http://www.sabinonline.com.br/site/unidades.asp
1.2 – Objeto
O presente Edital tem por objetivo cadastrar entidades sociais que atendem crianças e/ou
adolescentes interessadas em se tornar parceira do Projeto “Criança e Saúde” do Instituto Sabin. Após
análise e habilitação das vencedoras é que elas terão acesso à gratuidade de exames laboratoriais e
outros apoios, a serem discutidos caso a caso, visando à promoção da saúde e à prevenção de doenças
das crianças e/ou adolescentes atendidos por estas instituições. As entidades sociais habilitadas terão
esta parceria mantida por um período de 2 (dois) anos, contados a partir da data de assinatura do Termo
de formalização da parceria. Prevê-se esta parceria para o período de 2016 e 2017.
O apoio mínimo oferecido a cada entidade social que vier a se tornar parceira do Projeto será por meio
do oferecimento de exames laboratoriais de sangue (hemograma completo, fator RH e tipagem
sanguínea) e parasitológicos (exame de fezes – EPF) a 60 crianças e/ou adolescentes por ano,
seguidos de ações de promoção à saúde e de prevenção de doenças, a serem definidas caso a caso.
2 – CRITÉRIOS PARA HABILITAÇÃO
2.1 – Critérios para habilitação
As entidades sociais interessadas em participar deste edital deverão respeitar os seguintes requisitos:
- Possuir registro regular no CNPJ
- Estar em dia com o registro junto ao CMDCA – Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente da
unidade federativa ou município onde atua
- Ter todas as suas receitas provenientes de doações (de pessoas físicas ou jurídicas), parcerias ou
convênios públicos. Não serão habilitadas entidades cujas receitas sejam 100% públicas, por
exemplo, creches municipais ou estaduais.
- Atendimento gratuito a crianças e/ou adolescentes em vulnerabilidade social
- No caso de atendimento em regime de contra turno escolar, as crianças e/ou adolescentes atendidos
pela entidade precisam estar matriculadas em escolas regulares.
- Preenchimento do Formulário de cadastramento da Instituição, segundo modelo no Anexo deste Edital.
Os requisitos acima deverão ser certificados pelos seguintes documentos:
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (válido)
Endereço : SCN Quadra 05 Bloco A – Torre Sul - Sala 316 - Brasília Shopping – Asa Norte - Brasília - DF
Fone: 61-3327-1259 / www.institutosabin.org.br

- Cópia do registro junto ao CDCA – Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (válido)
- Cópia do balancete financeiro do ano anterior ao exercício atual
- Cópia do Estatuto Social (última versão), com a respectiva Ata de última assembleia
- Declaração (da própria entidade) informando que atende as crianças e adolescentes em regime
de contra turno da escola regular (modelo em anexo) (Quando se aplicar)
- Formulário (modelo em anexo) preenchido
- Certidões de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.

As cópias acima descritas não precisam ser autenticadas em cartório e devem ser enviadas em apenas
1 (uma) única via de cada documento.
3 – INSCRIÇÃO
As instituições interessadas em inscreverem-se devem cumprir todos os requisitos dispostos no item 2.1
deste edital e devem submeter sua inscrição conforme a divisão regional a seguir:

Relação das UFs e cidades contempladas no Edital
Unidades Federativas (UFs)

LISTA DAS LOCALIDADES ABRANGIDAS

AMAZONAS

Manaus

PARÁ

Belém e Ananindeua

TOCANTINS

Palmas

MINAS GERAIS

Uberaba e Uberlândia

MATO GROSSO DO SUL

Campo Grande

SÃO PAULO

São José dos Campos e Jacareí

BAHIA

Salvador, Lauro de Freitas, Barreiras e Luis Eduardo Magalhães

GOIÁS

Anápolis, Formosa, Luziânia, Valparaíso, Cidade Ocidental, Novo
Gama (Pedregal) e Águas Lindas

DISTRITO FEDERAL

Conforme divisão da tabela abaixo.

Divisão regional para entidades com sede no Distrito Federal
REGIONAIS

LISTA DAS LOCALIDADES ABRANGIDAS (no Distrito Federal)

REGIONAL I

Asa Norte, Lago Norte e Varjão

REGIONAL II

Asa Sul, Lago Sul, Jardim Botânico

REGIONAL III

Águas Claras, SIA, Guará I e II, Núcleo Bandeirante, Sudoeste, Octogonal e
Cruzeiro

REGIONAL IV

Ceilândia e Taguatinga

REGIONAL V

Paranoá, Recanto das Emas, Riacho Fundo I e II, Samambaia, São Sebastião

REGIONAL VI

Planaltina, Sobradinho

REGIONAL VII

Brazlândia, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Gama, Valparaíso, Cidade
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Ocidental.

Entidades sociais localizadas em outras cidades não contempladas nestas duas tabelas não podem
participar. Estas tabelas reúnem todas as localidades onde o Laboratório Sabin possui unidades de
atendimento e/ou com abrangência das unidades mais próximas e, portanto, são as cidades passíveis
de serem beneficiadas pela parceria com o Instituto Sabin.
No caso do Distrito Federal, cada entidade social pode habilitar-se em apenas uma única Regional.
Caso esta entidade possua mais de uma unidade (em diferentes cidades do Distrito Federal), deve
selecionar uma única unidade e habilitar-se segundo o quadro de regionais anterior. Neste caso, apenas
a unidade inscrita (e mediante aprovação) será atendida pela parceria prevista no objeto deste edital.
Esta regra também é válida para entidades localizadas em outras UFs/cidades. Por exemplo, se uma
entidade social possui duas unidades de atendimento, sendo uma em Belém-PA e outra em SantarémPA, apenas a unidade com sede em Belém-PA poderá ser inscrita no edital, pois Santarém-PA não
consta na relação de cidades contempladas.

Para inscrever-se cada creche deverá disponibilizar, na plataforma do Prosas, cópia dos documentos
abaixo relacionados:
- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) (válido)
- Cópia do registro junto ao CDCA – Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente (válido)
- Cópia do balancete financeiro do ano anterior ao exercício atual
- Cópia do Estatuto Social (última versão), com a respectiva Ata de última assembleia
- Declaração (da própria entidade) informando que atende as crianças e adolescentes em regime
de contra turno da escola regular (modelo em anexo) (Quando se aplicar)
- Formulário (modelo em anexo) preenchido
- Certidões de Regularidade Fiscal Municipal, Estadual e Federal.

Serão consideradas apenas as propostas que forem enviadas até o dia 30/11/2015. Será considerada a
data de inserção no sistema Prosas. Receberemos apenas propostas inseridas por meio desta
plataforma (Prosas), acessível em: wwww.prosas.com.br. Não serão aceitas propostas entregues em
mãos, por correio, por fax, por e-mail ou outros meios.

4 - ANÁLISE E JULGAMENTO
O Instituto Sabin designará uma Comissão Julgadora para proceder à análise e ao julgamento das
propostas, contemplando membros do seu corpo dirigente e equipe técnica. Compete a esta Comissão
os seguintes passos:
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a. Checar propostas, a fim de se verificar se as mesmas foram remetidas no prazo e condições
estabelecidas no item 3 deste edital. Caso alguma tenha descumprido este critério, será
automaticamente desclassificada.
b. As propostas validadas no item anterior serão analisadas segundo o critério de documentação
solicitada, conforme item 2.1 deste edital. Propostas que descumprirem um ou mais itens serão
desclassificadas. Não serão aprovadas propostas com pendências de documentação.
c. As

propostas

aprovadas

na

etapa

anterior

serão

distribuídas

no

quadro

de

UFs/Cidades/Regionais para análise da Comissão. Almeja-se como resultado final pelo menos 1
entidade social em cada UF/Cidade fora do Distrito Federal e, no máximo, 12 entidades sociais
com sede no Distrito Federal, devidamente divididas por Regionais, buscando contemplar
diferentes cidades em cada regional.
Havendo mais entidades sociais habilitadas em cada UF/Cidade e Regional conforme especificação
anterior, caberá à Comissão definir quais serão as entidades sociais aprovadas. A mesma adotará como
premissa os seguintes critérios (cumulativos e não necessariamente nesta ordem):


Existência e tempo de parceria anterior a este edital entre o Instituto Sabin e a entidade social:
terá preferência a entidade que já for parceira do Instituto e que tiver o prazo de parceria mais
antigo.



Preferência por creches (atendimento integral ou parcial) de crianças de 0 a 6 anos.



Data de fundação da creche, considerando a mais antiga como sendo um item de desempate.



Quantidade de crianças e/ou adolescentes atendidos, considerando como critério de desempate
a que atender mais crianças e/ou adolescentes.



Disponibilidade de recursos financeiros: terá preferência a instituição que tiver menor
disponibilidade financeira para custear suas atividades cotidianas.



Entidade social que já tenha como foco de atuação a área da saúde (ex: que atenda crianças
e/ou adolescentes com enfermidades, doenças crônicas, etc).

A Comissão Julgadora se reserva o direito de selecionar menos ou mais entidades em alguma
UF/Cidade/Regional, em função da disponibilidade e qualidade das propostas. Tal análise será feita de
forma global e integrada ao total de UFs/Cidades/Regionais. Ao final, espera-se resultar, no máximo em
20 entidades sociais (em todas as UFs/Cidades/Regionais) que passarão a se tornar parceiras do
Instituto Sabin por um período de 2 (dois) anos (2016/2017).
O resultado final será publicado no site do Instituto Sabin (www.institutosabin.org.br) e será enviado para
os e-mails das entidades sociais informados no formulário de inscrição. Caberá a cada entidade verificar
o resultado final no site do Instituto. Neste Resultado constará a relação de todas as entidades
aprovadas e reprovadas após a análise e julgamento da Comissão Julgadora. No caso das instituições
reprovadas, haverá uma breve descrição dos motivos que embasaram tal decisão.
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5 - RECURSOS
Após a publicação do Resultado Final da Comissão Julgadora será disponibilizado um prazo de 5 (cinco)
dias corridos para o envio de eventuais recursos. Àquelas instituições não contempladas no Resultado
Final podem submeter recursos para esclarecimento do resultado bem como encaminhar informações
complementares que julgarem pertinentes.
Para dar agilidade no envio e recebimento dos recursos, os mesmos só serão recebidos por meio de
correio eletrônico. As instituições deverão submeter recursos seguindo os seguintes procedimentos:


Enviar para o endereço: instituto@institutosabin.org.br



Colocar no campo assunto: Recurso – Edital 02/2015



No corpo da mensagem deverá ser apresentado o recurso.



Anexos poderão ser encaminhados desde que não ultrapassem 2 megabits (de tamanho,
considerando o total de arquivos encaminhados).

Todos os recursos recebidos no prazo acima estabelecido serão analisados por uma Câmara Recursal,
cuja composição será distinta da Comissão Julgadora. Comporão a Câmara Recursal integrantes da
diretoria do Instituto Sabin e equipe técnica, sendo necessariamente pessoas diferentes das que
compõem a Comissão Julgadora.
Após análise de todos os recursos, a Câmara Recursal enviará parecer conclusivo para a Comissão
Julgadora que divulgará o resultado final das instituições selecionadas. A Comissão Julgadora não
poderá alterar o resultado do parecer feito pela Câmara Recursal.
Este resultado final das instituições selecionadas será divulgado no site do Instituto Sabin num prazo de
até 10 (dez) dias corridos após o término do julgamento dos recursos. Não havendo nenhum recurso
recebido pela Câmara Recursal, a Comissão Julgadora homologará o resultado final anteriormente
divulgado.
6 – HABILITAÇÃO DOS VENCEDORES
As entidades sociais vencedoras serão comunicadas por Ofício (via correio com aviso de recebimento) e
serão convidadas a participar de uma solenidade de assinatura de Termo de formalização da parceria.
Este evento de assinatura ocorrerá em cada cidade sede da entidade, conforme tabela do item 3 deste
edital. A partir da assinatura deste Termo é que será contado o período de 2 (dois) anos referente à
parceria prevista neste edital. Caso alguma entidade social não apresente mais condições ou interesse
de participar deverá responder formalmente a este Ofício. Neste caso, o Instituto Sabin avaliará se é o
caso de convocar outra entidade da mesma UF/Cidade/Regional na sequência da classificação adotada.
7 - CRONOGRAMA E PRAZOS
ETAPAS
Publicação do Edital (aviso em jornal de grande circulação do DF
e no site do Instituto Sabin)

DATA
5/11/2015
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Recebimento das propostas

5/11/2015 até 30/11/2015

Análise e julgamento

1/12/2015 até 10/12/2015
11/12/2015

Divulgação dos resultados parciais

11/12/2015 até 16/12/2015

Período para recursos

A partir de 17/12/2015

Divulgação do resultado final

Fevereiro de 2016

Solenidade de assinatura e início da parceria

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS
Cabe à Comissão e à equipe do Instituto Sabin deliberar sobre os casos omissos não previstos neste
edital e tomar as providências e encaminhamentos necessários.
9 – INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Esclarecimentos adicionais sobre este edital e sobre o Projeto “Criança e Saúde” podem ser obtidos
junto ao Instituto Sabin, através do telefone (61) 3327-1259 e do e-mail: instituto@institutosabin.org.br

10 - ANEXO

Formulário para Cadastramento Edital Instituto Sabin – 02/2015
1. DADOS DA INSTITUIÇÃO
Nome da instituição:
CNPJ:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Telefone(s):

Estado:
Fax:

CEP:
Página na internet (home page):

Endereço eletrônico (e-mail):
Data de fundação:
2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO
Nome completo:
Cargo:
Telefones (incluindo celular):

Endereço eletrônico (e-mail):

3. ATUAÇÃO DA INSTITUIÇÃO
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3.1 Público atendido:
Quantidade total de pessoas atendidas por mês:_______________________________
Distribuição das pessoas atendidas: (assinalar com “X” os três públicos prioritários atendidos)
__ Crianças
__ Adolescentes
__ Jovens
__ Mulheres
__ Homens
__ Idosos
__ Outros – Especificar:_________________________
3.2 Áreas de Atuação: (assinalar com “X” as três áreas prioritárias de atuação)
__ Saúde
__ Criança e Adolescente
__ Esporte e Lazer
__ Meio Ambiente
__ Cultura
__ Trabalho e Renda
__ Qualidade de Vida e Bem-estar
__ Outros – Especificar: _______________________________
3.3 Resumo da atuação da Organização
(escreva em poucas palavras qual é o foco/missão de atuação da Organização)

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
4.1 Observações e informações complementares

Brasília, ___ de __________ de 2015.

____________________________________
Assinatura do Responsável pela Instituição

__________________________________________________________________________________
Modelo de Declaração de Frequência Escolar
(Válido apenas para instituições que atendem no contraturno escolar)

XXXXXX, XX de XXXX de 2015.

Declaramos que a entidade social_____(nome da entidade)__________________________ atende_____(qtde)
crianças e/ou adolescentes na faixa etária entre ___ e ___ anos sendo que 100% deles estão devidamente
matriculados na rede de ensino formal.
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Por ser verdade, subscrevo abaixo,

__________________________________
Direção da Entidade Social
Nome do Responsável
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