
 

  

EDITAL N. º 001/2022 

 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA 

ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, PARA ATUAÇÃO NO CONTRATO DE 

GESTÃO N. º001/2022 – SEMSA 

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS torna pública a abertura do processo 

para credenciamento de pessoa jurídica prestadora de serviços médicos, com 

especialidade em psiquiatria, para preenchimento de vaga existente e cumprimento 

de carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, visando ao atendimento no Centro 

de Atenção Psicossocial CAPS II do Município de Itaquaquecetuba/SP. 

O presente credenciamento é realizado em observância aos princípios da 

impessoalidade, igualdade, vantajosidade e economicidade.  

As informações prestadas pelas pessoas jurídicas interessadas terão caráter 

confidencial.  

A eventual revogação deste processo seletivo, não acarretará qualquer 

responsabilidade da Organização Social Mãos Amigas para com as interessadas. 

 

I – DA PARTICIPAÇÃO  

1. As interessadas devem apresentar toda a documentação exigida no presente Edital 

no Núcleo Técnico da Organização Mãos Amigas, localizado à Avenida Presidente 



 

  

Tancredo Neves, n.º 169, Estação, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08571-000, em cópia 

simples, ou através do endereço eletrônico: maosamigas@maosamigas.org.br, no 

prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação deste Edital. 

2. As pessoas jurídicas com atuação na área médica que não apresentarem toda a 

documentação exigida neste edital estarão automaticamente excluídas do presente 

credenciamento. 

 

II. DOS CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO  

1. Poderão participar do presente CREDENCIAMENTO, pessoas jurídicas de direito 

privado legalmente constituídas e situadas na base territorial do Estado de São Paulo, 

dotadas de capacidade técnica e estrutural, cujo ramo de atividade seja compatível 

com o objeto deste Edital e seus Anexos, de modo a atender todas as exigências nele 

contidas; 

2. Não será admitida nesta Seleção a participação de empresas:  

a) em processo de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, 

insolvência ou em liquidação;  

b) que estejam declaradas inidôneas de contratar com a Administração Pública;  

c) que estejam suspensas temporariamente ou impedidas de contratar com a 

Administração Pública;  

d) que estejam inscritas no Cadastro Nacionais de Empresas Inidôneas e Empresas 

Punidas – CEIS e CNEP, nos termos do art. 22º e 23º da Lei 12.846/2013;  

e) que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 

entre si;  
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f) que tiverem sido recorrentemente penalizadas, e/ou contratos rescindidos por má 

prestação de serviços junto à Organização Mãos Amigas; 

g) cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados sejam funcionários da 

Organização Social Mãos Amigas ou que tenham feito parte do seu quadro funcional 

em algum momento; 

h) cujos diretores, gerentes, sócios, dirigentes ou empregados exerçam cargos de 

direção junto à Administração Pública da Saúde atrelada a fonte pagadora; 

i) cujo objeto social e/ou atividade econômica não seja pertinente e compatível com o 

objeto desta Seleção;  

j) empresas constituídas sob a natureza jurídica de sociedade Cooperativas.  

3. A ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS reserva-se no direito de recusar a participação 

de pessoa jurídica que tenha demonstrado incapacidade administrativa ou técnica, ou 

ainda má conduta ética na execução de contrato anterior firmado com a entidade, não 

havendo que se falar em direito de reclamação, indenização ou reembolso de quem 

se entender prejudicado.  

 

III. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRESENTE EDITAL:  

1. As empresas interessadas, que necessitarem de informações e esclarecimentos 

complementares, deverão solicitá-los por escrito à Equipe Jurídica por meio do 

endereço eletrônico maosamigas@maosamigas.org.br. 

2. O e-mail referido no parágrafo anterior deverá obrigatoriamente ser identificado no 

campo “assunto” com o nome da empresa interessada e o número do respectivo 

Edital, objeto do pedido de esclarecimento.  
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3. A ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, não ficará responsável em atender as 

solicitações de esclarecimentos formuladas pelas empresas interessadas, se esta for 

realizada em e-mail diverso do indicado no item 2 deste instrumento, bem como não 

conter a adequada identificação de que trata o parágrafo anterior.  

4. Nos pedidos de informações e esclarecimentos complementares, os quais serão 

realizados no corpo do e-mail, deverão conter identificação da empresa interessada 

(nome, CNPJ e representante legal), indicando ainda endereço completo, telefone e 

email para contato.  

5. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão publicadas no sítio oficial 

eletrônico da Instituição para o conhecimento de todas interessadas.  

5.1. Em não sendo formulados pedidos de informações e esclarecimentos 

complementares, estará caracterizada presunção absoluta de que os elementos 

fornecidos no EDITAL são suficientemente claros e precisos para todos os atos a se 

cumprirem no âmbito do procedimento de Coleta de Preços, de maneira que não se 

admitirão alegações posteriores sobre obscuridades ou contradições deste EDITAL, 

cujos termos terão sido aceitos integral e incondicionalmente pelas empresas 

interessadas. 

 

IV – DA CONTRATAÇÃO E VALIDADE DO CREDENCIAMENTO:  

1. A vaga existente será preenchida por pessoa jurídica de direito privado, que possua 

área de atuação em serviços médicos, devendo ser o profissional médico que prestará 

o serviço representante legal da pessoa jurídica e estar devidamente registrado no 

Conselho Estadual Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) com certificado 

válido.  

2. No caso de contratação, a Contratada deverá atender à demanda de atendimentos 



 

  

aos usuários do Centro de Atenção Psicossocial CAPS II em conformidade com as 

normas e rotinas da instituição descritos no Anexo I – Termo de Referência deste 

Edital e nos termos pactuados por meio de Contrato de Prestação de Serviços a ser 

efetivado no ato da contratação.  

3. Fica expressamente declarado que este processo de credenciamento e contratação 

de prestador de serviços médicos não é concurso público, uma vez que é promovido 

por instituição de direito privado e sem fins lucrativos.  

4. A aprovação da empresa no credenciamento não lhe assegura o direito à 

contratação, tampouco confere ao médico direito subjetivo à vaga ou qualquer espécie 

de direito adquirido.  

5. O prazo de validade deste edital de credenciamento de prestador de serviços 

médicos será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por igual período, a critério 

da Organização Social Mãos Amigas, ante a eventual prorrogação do Contrato de 

Gestão n.º 001/2022, pactuado entre a Organização Social Mãos Amigas e a 

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba/SP. 

 

V - DAS ETAPAS DO CREDENCIAMENTO:  

1. Inscrição:  

a) A entrega, pelo interessado dos documentos obrigatórios listados abaixo para 

análise, em caráter eliminatório:  

 Contrato Social;  

 Cartão de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

 Documentos pessoais do representante legal (RG ou CNH); 

 Registro do Conselho da Categoria (CRM-SP); 



 

  

 Currículo simplificado do representante legal;  

 Diploma do Curso de Medicina, títulos de especialidades, se houver, e demais 

comprovações de formação;  

 Indicação de e-mail e telefone para contato. 

b) O credenciamento será efetivado com a entrega dos documentos indicados no 

Núcleo Técnico da Organização Mãos Amigas, localizado à Avenida Presidente 

Tancredo Neves, n.º 169, Estação, Itaquaquecetuba/SP, CEP 08571-000, em cópia 

simples.  

c) O responsável da Organização Social Mãos Amigas entrará em contato com o 

representante legal da interessada para manifestar interesse na contratação após a 

análise de documentação.  

2. Critérios de Julgamento: 

A seleção será realizada de acordo com os seguintes requisitos: 

I. Pontuação de titulação comprovada; 

II. Pontuação de experiência profissional comprovada 

3. Divulgação dos Resultados  

a) Comunicação e convocação das selecionadas através do e-mail e/ou telefone 

indicado na inscrição no prazo de 15 (quinze) dias após recebimento dos documentos; 

b) Além dos documentos indicados no item III, subitem 1, a credenciada deverá 

entregar os seguintes documentos para finalização do cadastro e celebração de 

contrato:  

 Comprovante de Endereço;  



 

  

 Conta Bancaria;  

 Dados do escritório de contabilidade contendo nome do escritório, endereço 

completo, nome do contador, telefone e e-mail.  

c) Serão desclassificadas as interessadas que não entregarem integralmente os 

documentos exigidos para a função dentro do prazo estabelecido.  

 

VI – CONSIDERAÇÕES FINAIS  

1. As interessadas, ao efetivarem sua participação, declaram que leram e conhecem 

os termos do presente edital e seu anexo, concordando integralmente com os termos 

e formas da prestação de serviços em questão.  

2. Para maiores informações ou esclarecimento será disponibilizado o email: 

maosamigas@maosamigas.org.br  

 

 

Santos, 06 de maio de 2022. 

 

 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO  

O presente Termo de Referência é parte integrante do Edital de Credenciamento N.º 

001/2022 que visa seleção de pessoa jurídica de direito privado, que possua área de 

atuação em serviços médicos, devendo o profissional médico que prestará o serviço 

ser o representante legal da pessoa jurídica e devidamente registrado no Conselho 

Estadual Medicina do Estado de São Paulo (CREMESP) com certificado válido, que 

esteja interessada em contratar com a ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, para os fins 

de atuar nos serviços de saúde, na especialidade de PSIQUIATRIA, de acordo com 

os preceitos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial 

CAPS II atendido pelo Contrato de Gestão nº 001/2022 pactuado entre a 

ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS e o MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA.  

2. DA JUSTIFICATIVA 

A lei n. º 8.080/90 dispõe acerca do Sistema Único de Saúde e acrescentou à 

Constituição Federal o artigo 198 o qual determina que: “a saúde é um direito 

fundamental do ser humano, devendo o Estado prover condições indispensáveis ao 

seu exercício”. 

Nesses termos, observando-se os preceitos assegurados constitucionalmente e os 

princípios norteadores da Administração Pública no âmbito do Sistema Único de 

Saúde – SUS, bem como o dever do Estado em assegurar o atendimento à população, 

oferecendo condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde dos 

munícipes, proporcionando melhor qualidade de vida à população, necessário se faz  

contratar profissionais aptos a atuar e a suprir a demanda do município, sendo 

indispensáveis tais serviços para um bom atendimento. 



 

  

Desse modo, justifica-se a contratação de médico para prestar serviços no CAPS II 

(Centro de Apoio Psicossocial) no Município de Itaquaquecetuba, objeto do Contrato 

de Gestão n.º 001/2022, pactuado entre a Organização Social Mãos Amigas e a 

Prefeitura Municipal de Itaquaquecetuba, visando atender às demandas dos 

municípes, propiciando aos usuários um ambiente de proteção social e de cuidado 

integral em saúde para adultos com grave sofrimento mental, em regime 

Administrativo, que assegure assistência universal  e gratuita à população do 

Município de Itaquaquecetuba. 

2. DETALHAMENTO E ATRIBUIÇÕES DOS SERVIÇOS:  

I - Promover o atendimento individual a pacientes, exercendo a medicina preventiva e 

discussão em educação para a saúde;  

II - Efetuar exames médicos, emitir diagnóstico, prescrever medicamentos e realizar 

outras formas de tratamento para demais tipos de patologias, aplicando recursos da 

medicina preventiva ou terapêutica; 

III - Analisar e interpretar resultados de exames diversos, comparando-os com os 

padrões normais para confirmar ou informar o diagnóstico; 

IV - Manter registro dos pacientes examinados, alimentar no sistema de consultas a 

conclusão diagnosticada, tratamento prescrito e evolução da doença;  

V - Prestar atendimento em urgências clínicas;   

VI - Realizar atendimentos ambulatoriais e referentes à especialidade;  

VII - Realizar outras tarefas afins que porventura venham a ser indicadas pela 

Organização Social Mãos Amigas. 

 



 

  

3. QUADRO DE PROFISSIONAIS 

Profissional Quantidade Carga Horária 

Médico (especialidade: 

Psquiatria) 

1 40 horas, a ser cumprida 

de segunda a sexta, no 

turno diurno 

Observação: Poderão ser contratadas até duas pessoas jurídicas prestadoras de 

serviços médicos, na especialidade Psiquiatria, para cumprir carga horária de 20 

horas, cada uma, mediante autorização prévia da Secretaria Municipal de Saúde do 

Município de Itaquaquecetuba/SP. 

5. UNIDADE ONDE SERÃO PRESTADOS OS SERVIÇOS: 

I. A Contratada prestará serviços médicos, na especialidade de psiquiatria, no Centro 

de Atenção Psicossocial CAPS II do Município de Itaquaquecetuba, localizado em: 

Avenida Presidente Tancredo Neves, n.º 169, Estação, Itaquaquecetuba/SP, CEP 

08571-000. 

 


