
 

 

 

EDITAL DE CONTRATAÇÃO Nº 01/2022 

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA NA 

ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA PARA PRESTAR SERVIÇOS NO CAPS 2 NO 

MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA. 

 

A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, entidade privada sem fins lucrativos, 

qualificada como Organização Social, por força do Contrato de Gestão firmado entre esta 

e o Município de Embu das Artes (Contrato de Gestão n. º 001/2022), com base em seu 

Regulamento de Compras e Contratações, torna pública a abertura do processo para 

CREDENCIAMENTO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS, em observância aos termos 

e condições previstas no presente edital.  

Este edital poderá ser consultado na íntegra no site www.maosamigas.org.br, no campo 

“Contratações”.  

1. DO OBJETO  

1.1 – A presente Seleção de Fornecedores, na modalidade COLETA DE PREÇOS, 

objetiva a CONTRATAÇÃO DE MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA 

NO MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA/SP, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS 

DE PROCEDI MENTOS E CONSULTAS. 

1.2 – Os serviços serão prestados, sob demanda, conforme descrição do Anexo I – 

Especificações Técnicas, para atender as atividades fim do CONTRATO DE GESTÃO 

01/2022 FIRMADO ENTRE A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS E A 

SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE. 



 

 

1.2.1. No decorrer da contratação, os locais de prestação de serviço estão sujeitos a 

sofrer alterações, como a inclusão ou a exclusão de unidades saúde, consoante as 

contratações firmadas entre a CONTRATANTE e os respectivos órgãos públicos. 

2. DOS CRITÉRIOS PARA A PARTICIPAÇÃO  

2.1 – Poderão participar da presente Seleção, 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. 

2.2 – Não será admitida nesta Seleção a participação de pessoa jurídica: 

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; 

f) constituída há menos de 01 (um) ano; 

g) que tiverem sido recorrentemente penalizadas, e/ou contratos rescindidos por má 

prestação de serviços junto à Organização Mãos Amigas. 



 

 

h) 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. 

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

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

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

objeto desta Seleção; 

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

2.3 – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 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. 

3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRESENTE EDITAL 

3.1 – As empresas interessadas, que necessitarem de informações e esclarecimentos 

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

endereço eletrônico juridico@maosamigas.org.br até 02 (dois) dias anteriores à data 

prevista para a entrega das propostas. 

3.2 – 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. 

3.2.1. A ORGANIZAÇÃO SOCIAL 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 3.1 deste instrumento, bem como 

não conter a adequada identificação de que trata o parágrafo anterior. 

3.3 – 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 

e-mail para contato. 

3.4 – As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão publicadas no sítio oficial 

eletrônico da Instituição para o conhecimento de todas interessadas. 

3.4.1. 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. 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 

4.1 – A proposta deverá ser apresentada de acordo com o Anexo II, obrigatoriamente, 

em papel timbrado do proponente, em uma via, preferencialmente digitada em 

computador, sem emendas, ressalvas, rasuras ou entrelinhas em suas partes 

essenciais, redigida com clareza em língua portuguesa, salvo, quanto a expressões 

técnicas de uso corrente, devidamente datadas e assinadas (sobre carimbo ou 

equivalente) pelo proponente ou seu representante legal, mediante apresentação de 

procuração; 

4.1.1 A proposta que não estiver devidamente assinada e acompanhada de todos os 

documentos solicitados neste edital será considerada inválida. 



 

 

4.2 – O valor ofertado deverá incluir todos os custos, tributos e todas as demais 

despesas diretas e indiretas indispensáveis para execução do objeto da presente 

seleção de fornecedores. Os preços apresentados devem conter apenas 2 (duas) 

casas decimais após a vírgula. 

4.3 – O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar 

da data de sua apresentação. 

4.3.1 A empresa candidata deverá arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco 

no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta. 

5. DA HABILITAÇÃO 

5.1 – O envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter toda documentação 

abaixo relacionada, além das Declarações relacionadas nos anexos. 

5.1.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 

original, cópia autenticada ou por publicação em órgão de imprensa oficial, ou ainda, 

extraídos via Internet. 

5.1.2. Os documentos deverão preferencialmente ser apresentados ordenadamente, 

numerados sequencialmente por item da habilitação, na sequência de que trata a 

relação de documentos dos itens 5.1, 5.2 e 5.3 deste Edital, de modo a facilitar sua 

análise. 

5.2 – Serão aceitas para os documentos elencados nos itens abaixo, certidões 

positivas com efeito de negativas, que noticiem que os débitos certificados estão 

garantidos ou com sua exigibilidade suspensa. 

5.2.1 Caso haja restrição para emissão de certidão em virtude de débitos de pequena 

monta e que não possuam relação direta com o objeto da seleção, o fornecedor 



 

 

poderá apresentar comprovante de pagamento dos referidos débitos, sem prejuízo da 

apresentação da regular certidão, no prazo de 30 dias, sob pena de desclassificação 

ou rescisão contratual, caso o contrato já tenha sido celebrado. 

5.3 – Será realizada a critério da ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, diligência 

para confirmação dos dados e dos serviços descritos nos atestados de capacidade 

técnica, bem como dos documentos exigidos na forma dos itens 5.1, 5.2 e 5.3, e, se 

verificado alguma irregularidade sanável, poderá ser aberta diligência para 

regularidade da mesma, a qual será devidamente motivada na Ata da Seleção de 

Fornecedores. 

5.1 – DOS DOCUMENTOS JURÍDICOS E REGULARIDADE FISCAL 

i) Cartão CNPJ; 

ii) Cópia do Contrato Social, consolidado em vigor, devidamente registrado na Junta 

Comercial, tratando-se de sociedade empresária que comprove possuir como objeto 

prestação de serviço compatível com os exigidos neste edital; 

ii.a) Documentos de eleição ou designação dos atuais administradores, tratando-se 

de sociedade empresária; 

iii) Ato constitutivo devidamente registrado no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 

tratando-se de sociedade não empresária, acompanhado de prova da diretoria em 

exercício; 

iv) Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União; 

v) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF; 

vi) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT; 



 

 

vii) Certidão de Tributos Mobiliários relativo ao local de cadastramento do CNPJ da 

empresa e da prestação de serviço do objeto deste Edital de Seleção qual seja, 

Itaquaquecetuba, ou na sua ausência, declaração de que não está cadastrado como 

contribuinte no Município e que nada deve à Fazenda Municipal de Itaquaquecetuba, 

conforme modelo constante neste edital Anexo V; 

viii) Certidão de regularidade Tributária com a Fazenda Estadual; 

ix) Prova de inexistência de registro no CADIN (estadual e municipal); 

5.2 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA 

i) SPED CONTÁBIL – com os respectivos relatórios (balanço patrimonial, DRE, recibo 

de entrega e termo de abertura e encerramento), os quais comprovem a boa situação 

financeira da empresa. 

5.3 QUALIFICAÇÃO TECNICA 

I. Atestado de capacidade técnica emitido (s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado emitido a partir do ano de 2015, em cópia e legível, que comprove a aptidão 

da empresa proponente para o desempenho de atividade pertinente e compatível com 

o objeto desta Seleção; 

II. Certificado de Registro válido da empresa junto ao CRM; 

III. Declaração de que o médicos, que desempenharão atividades em psiquiatria, 

possuam título de especialista, assinada pelo representante legal, os quais deverão 

ser comprovados em até 15 (quinze) dias contados da assinatura do contrato pela 

participante vencedora do certame; 

IV. Declaração de que a empresa possui ao menos um profissional médico 

responsável técnico, com registo válido no CRM. 



 

 

5.4 DEMAIS DECLARAÇÕES 

I. Declaração subscrita por representante legal da proponente, em conformidade com 

o modelo constante do Anexo III, atestando a inexistência de fatos impeditivos à 

presente seleção de fornecedores. 

II. Declaração subscrita por representante legal da proponente, em conformidade com 

o modelo constante do Anexo IV, afirmando que sua proposta foi elaborada de 

maneira independente, bem como, que conduz seus negócios de forma a coibir 

fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à Administração 

Pública, nacional ou estrangeira, em atendimento à Lei Federal nº 12.846/ 2013, ao 

Decreto Estadual nº 60.106/2014 e ao Decreto 55.107/2014 do Município de São 

Paulo. 

6. DOS ENVELOPES 

6.1 – A proposta comercial e os documentos de habilitação deverão ser apresentados 

em envelopes separados (envelope nº 01 e envelope nº 02), devidamente lacrados e 

rubricados, no endereço e prazo indicados no item 7 deste Edital e deverão conter, 

em sua face externa, o seguinte texto: 

ENVELOPE 01 – PROPOSTA COMERCIAL 
À 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS 
EDITAL Nº ____/2021 
INTERESSADO:                                                         CNPJ: 
OBJETO DA SELEÇÃO: 
 
 
 
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
À  
ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS 
EDITAL Nº ___/2021  
INTERESSADO:                                                CNPJ:  
OBJETO DA SELEÇÃO: 
 



 

 

7. DO RECEBIMENTO DA PROPOSTA, ABERTURA DOS ENVELOPES E DO 

JULGAMENTO. 

7.1 – Os envelopes contendo toda a documentação exigida para habilitação e 

respectiva proposta assinada e carimbada, contendo a quantidade e descrição 

detalhada dos serviços, a serem ofertados pela empresa deverão ser entregues 

até o dia 10 de dezembro de 2022, às 14 horas, devidamente lacrado e rubricado 

no fecho, na Avenida Presidente Tancredo Neves, 169, salão – Itaquaquecetuba-SP,               

CEP: 11025-030. É vedada a remessa de proposta e documentos via e-mail. 

7.1.1. Os envelopes deverão seguir com protocolo de entrega com timbre e 

identificação da empresa participante. 

7.2 – Os envelopes serão abertos pela Instituição no dia útil subsequente à data final 

para a entrega das propostas, ou, eventualmente a critério da ORGANIZAÇÃO 

SOCIAL MÃOS AMIGAS a depender da urgência e/ou fluxos internos, respeitando a 

data estabelecida no item anterior (7.1), momento em que se verificará a existência e 

regularidade da documentação e conformidade das propostas com os requisitos 

estabelecidos neste Edital. 

7.3 – A análise das propostas pelos integrantes da Comissão de Seleção de 

Fornecedores visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e seus 

ANEXOS, sendo desclassificadas as propostas: 

7.3.1. Sem assinatura e/ou em discordância com as exigências contidas neste Edital; 

7.3.2. Que apresentem preços manifestamente inexequível; 

7.3.2.1. Considera-se inexequível a proposta que, comprovadamente, for insuficiente 

para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços globais ou unitários 



 

 

simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e 

salários de mercado acrescido dos respectivos encargos. 

7.3.3. Que estejam com o valor total do item acima da média de mercado aferida pela 

instituição ou que estejam com valores acima do teto estipulado no presente 

instrumento, se houver; 

7.3.4. Que não contenham os valores para todos os itens, nos termos do Anexo II; 

7.4 – As propostas serão examinadas pela Comissão de Seleção de Fornecedores 

instituída pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, verificando as 

especificações solicitadas, a adequabilidade e exequibilidade de cada uma delas, 

quanto ao objeto, decidindo motivadamente a respeito, conforme definido neste edital 

e seus anexos. 

7.4.1. No caso de empate de menor propostas será dada a possibilidade de as 

empresas proponentes apresentarem propostas de preço inferior àquelas já por elas 

apresentadas; momento o qual, será aberto novo prazo para apresentação das novas 

propostas, SOMENTE às proponentes que se encontrarem nesta situação (empate), 

consignando na Ata da Seleção de Fornecedores. 

7.5. Incorrendo algumas das hipóteses elencadas no item 7.3, a Comissão de Seleção 

de Fornecedores procederá a avaliação do segundo colocado, e assim 

sucessivamente. 

7.6 Caso todas as proponentes não atenderem integralmente a todas as exigências 

para classificação das propostas, a Comissão de Seleção de Fornecedores fixará o 

prazo de até 02 (dois) dias úteis, para apresentação de novas propostas, consignando 

a situação na Ata da Seleção de Fornecedores. 



 

 

7.6.1 A (s) empresa (s) que não apresentar (em) nova proposta, no prazo estipulado, 

será (ão) considerada (s) desclassificada (s) imediatamente, não podendo exercer 

nenhum dos atos editalícios previstos. 

7.6.1.1. Ocorrendo a não apresentação de nova proposta por nenhuma das empresas 

proponentes dentro do prazo estipulado no item 7.6, a Seleção de fornecedores será 

fracassada, ficando a critério da Comissão de Avaliação de Conformidade de 

Processos de Aquisição de Bens e Serviços a republicação ou não do edital, podendo 

ainda optar pela contratação direta da prestação de serviço objeto do Edital de 

Seleção, em virtude da urgência da contratação, a fim de não restar prejuízo ao 

interesse público. 

7.7 – Para julgamento e classificação das propostas será adotado critério de TÉCNICA 

E PREÇO. 

7.8 – A critério da ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, a Comissão de Seleção 

de Fornecedores poderá efetuar negociação financeira da proposta, através de 

Notificação encaminhada à empresa melhor classificada, e caso haja interesse em 

melhorar e definir o preço final, este deverá ser apresentado dentro do prazo 

estipulado pela instituição. Caso contrário, será utilizado o valor anterior, sem prejuízo 

para as partes. 

7.9 – Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo 

os documentos de habilitação. 

7.10 – Será inabilitado o proponente que não apresentar a documentação exigida para 

habilitação, e/ ou estiver com a documentação irregular ou em discordância com o 

exigido no presente Edital. 

7.11 – Se todas as empresas proponentes não atenderem integralmente as exigências 

de habilitação, a Comissão de Seleção de Fornecedores fixará o prazo de até 02 (dois) 



 

 

dias úteis, para apresentação de novos documentos, consignando a situação na Ata 

da Seleção de Fornecedores. 

7.11.1 A não apresentação de nova documentação pelas empresas proponentes 

dentro do prazo estipulado no subitem 7.11, ocasionará na inabilitação das mesmas, 

ocorrendo o fracasso da Seleção de Fornecedores, ficando a critério da Comissão de 

Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e Serviços a 

republicação ou não do edital, podendo ainda optar pela contratação direta da 

prestação de serviço objeto do Edital de Seleção, em virtude da urgência da 

contratação, a fim de não restar prejuízo ao interesse público. 

7.12 – Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, 

a EMPRESA PROPONENTE será habilitada e declarada vencedora da Seleção de 

Fornecedores. 

8. DAS PENALIDADES 

8.1 – A desistência após a apresentação da proposta; a recusa em firmar o Contrato 

ou de cumprir os valores propostos, implicará nas seguintes sanções: 

a) multa de 10% sobre o valor global da proposta; 

b) Impedimento de participar de outros procedimentos de Seleção de Fornecedores 

na ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS, pelo prazo de até 01 (um) ano; 

8.2 A falsidade nas declarações prestadas ou nos documentos apresentados poderá 

caracterizar ilícito penal, sem prejuízo do enquadramento de outras figuras jurídicas, 

implicando na inabilitação da empresa proponente, se o fato vier a ser constatando 

durante o tramite da seleção de fornecedores, ou na rescisão imediata do instrumento 

quando da assunção das obrigações contratuais, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades do item 8.1. 



 

 

9. DOS RECURSOS 

9.1 – Após a publicação da ata de julgamento do certame com a declaração do 

vencedor da presente Seleção de Fornecedores, no prazo de 02 (dois) dias, qualquer 

proponente poderá manifestar intenção de recorrer, desde que motivadamente. 

9.1.1. Os prazos serão contados em dias úteis, excluindo o dia do começo e incluindo 

o dia do vencimento. Considera-se como data de publicação a efetiva data em que 

houver sido disponibilizada no Portal da Organização Social Mãos Amigas a ata de 

julgamento do certame. 

9.2 – As razões de recurso deverão ser manifestadas por escrito ao Presidente da 

Comissão de Seleção de Fornecedores, por meio do endereço eletrônico 

juridico@maosamigas.org.br, as quais serão publicadas no Portal da Instituição para 

conhecimentos das demais participantes, ficando a vencedora e/ou interessada, 

intimada a apresentar contrarrazões em igual prazo, e sob a mesma forma. 

9.3 – Interposto o recurso, a decisão poderá ser reconsiderada ou não pela Comissão 

de Seleção de Fornecedores, a qual, constada a regularidade dos atos praticados 

adjudicará o objeto do certame à EMPRESA vencedora. 

9.3.1 A decisão do recurso será oportunamente publicada no sítio eletrônico da 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS. 

10. DA CONTRATAÇÃO 

10.1 – A manutenção da contratação será efetivada mediante o atendimento do 

disposto neste edital e à legislação vigente aplicável, em conformidade com a Minuta 

do Contrato - Anexo IV, parte integrante do presente. 



 

 

10.2 – O contrato deverá ser assinado pela empresa vencedora do certame, no prazo 

máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da publicação do resultado do Processo 

de Seleção de Fornecedores, podendo ser prorrogado pela ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

MÃOS AMIGAS, por igual prazo, mediante justificativa apresentada pelo vencedor. 

10.2.1. Expirado o prazo fixado, a ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS poderá 

revogar o procedimento, convocando a próxima empresa. 

10.3 – Caso a empresa vencedora que tenha assinado o Contrato, retardar o início da 

execução do serviço de forma imotivada e sem anuência da Contratante, poderá 

ensejar na rescisão contratual, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 

10.3.1. Para tanto, será convocada à assinatura do contrato a empresa proponente 

remanescente na respectiva ordem de classificação, com a possibilidade de 

renegociação do valor apresentado na proposta da anterior vencedora, a qual deverá 

estar válida e vigente. 

10.4 – A assinatura do Contrato junto à empresa vencedora fica condicionada à 

disponibilização à CONTRATANTE, da documentação que comprove que a 

CONTRATADA possui em seu quadro de profissionais Médicos habilitados, conforme 

indicado no item 5.3, bem como comprovante de inscrição Cadastro Nacional dos 

Estabelecimentos de Saúde (CNES), e ainda: 

- Título de especialista em psiquiatra; 

- Certidão ético-profissional emitida pelo CREMESP; 

- Certidão de quitação da anuidade do órgão de classe (CRM); 

- Responsável Técnico com registro no CRM; 



 

 

10.5 – A não disponibilização dos documentos constantes do item 10.4 os quais 

condicionam a assinatura do contrato, implicará na imediata desclassificação da 

empresa. 

10.5.1 A Comissão de Seleção de Fornecedores, na ocorrência da situação descrita 

no caput, procederá com a análise dos documentos de habilitação da empresa que 

estiver colocada abaixo na linha classificatória, observada a validade da proposta, e 

assim sucessivamente, até que a declaração da empresa vencedora, e a formalização 

do instrumento contratual. 

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

11.1 – As normas disciplinadoras desta Seleção de Fornecedores serão interpretadas 

em favor da ampliação da disputa, respeitadas a igualdade de oportunidade entre as 

EMPRESAS PROPONENTES e desde que não comprometam o interesse público, a 

finalidade e a segurança da contratação. 

11.2 – As empresas proponentes devem ter pleno conhecimento de todos os 

elementos constantes do presente Edital e seus Anexos, não podendo alegar, 

posteriormente, qualquer desconhecimento quanto às condições estabelecidas, como 

razão impeditiva ao perfeito cumprimento do contrato. 

11.3 – Ao final da presente Seleção de Fornecedores, será lavrada e publicada uma 

ata circunstanciada no sítio eletrônico da ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS 

com o resultado. 

11.4 – A ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS poderá cancelar ou anular a 

qualquer tempo e em qualquer fase o procedimento de Seleção que houver iniciado, 

sem que tais atos impliquem direito de reclamação, indenização ou reembolso de 

quem se entender prejudicado. 



 

 

11.5 – Caso julgue pertinente, a Comissão de Seleção de Fornecedores, responsável 

pelo certame poderá suspender o processo de seleção a qualquer tempo, sendo 

facultada a promoção de diligência, destinada a esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. 

11.6 – Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS aceitará como válidas as expedidas nos 

180 (cento e oitenta) dias imediatamente anteriores à data de apresentação das 

propostas. 

11.7 - Os casos omissos da presente Coleta de Preços, serão solucionados pela 

Comissão de Avaliação de Conformidade de Processos de Aquisição de Bens e 

Serviços. 

11.8 – Após a publicação no sítio institucional, do vencedor da Seleção de 

Fornecedores, os demais proponentes serão notificados, por correspondência 

eletrônica, para a retirada dos envelopes no prazo de 30 dias, e, em caso de inércia, 

transcorrido este período a ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS descartará 

todos os documentos. 

12. DOS ANEXOS 

12.1 – Os seguintes anexos são parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Especificações Técnicas do Objeto 

ANEXO II – Modelo de Proposta 

___________, __ de _________ de 2021. 

ORGANIZAÇÃO SOCIAL MÃOS AMIGAS 

 



 

 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

 

O presente Termo de Referência é parte integrante do Edital de Contratação n.º 01/2022 
que visa  seleção de pessoa jurídica de direito privado, que possuam área de atuação em 
serviços médicos plantonistas, que estejam interessadas em contratar com a 
ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS, para os fins de atuar, através de profissionais médicos 
devidamente registrados no Conselho Estadual Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP) nos serviços de saúde de acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde 
no âmbito das unidades de saúde atendidas pelo Contrato de Gestão nº 001/2022 pactuado 
entre a ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS e o MUNICÍPIO DE ITAQUAQUECETUBA. 

 

Tratam-se de contratação de empresa interessada para prestação de serviços médicos 
plantonistas incluindo a gestão de hora médica e disponibilização de mão de obra técnica 
especializada, pela CONTRATADA, aos usuários dos serviços de saúde do CAPS 2, 
localizados na Avenida Presidente Tancredo Neves, 169, salão – Itaquaquecetuba-SP, 
CEP: 11025-030.  

 

2. DA JUSTIFICATIVA:  

As contratações deverão ser realizadas, uma vez que os plantões citados são 
indispensáveis para o funcionamento das unidades mencionadas no presente edital e para 
o bom atendimento aos usuários do SUS.  

Os serviços serão prestados por médicos plantonistas em escala de 12 horas (de 08h00min 

às 17h00min). 



 

 

A escolha pelo credenciamento possui previsão na Lei Federal 8.666/93, em seu artigo 25, 

caput. O credenciamento ocorre nas situações em que não pretende contratar um número 

limitado de profissionais, mas todos que tiverem interesse, por ser mais oportuno. Nesse 

sentido, não há relação de exclusão, o que, por sua vez, inviabiliza a competição.  

Conforme consta dos autos, o preço dos plantões foi estipulado através de Chamamento 

Público, e encontra-se fixado dentro dos padrões praticados pelo mercado.  

 PERFIL DOS SERVIÇOS: 

2.2  DOS SERVIÇOS MÉDICOS:  

 O prestador de serviço contratado será responsável por disponibilizar profissional 

médico habilitado para prestar atendimento no CAPS 2 passíveis de tratamento a níveis de 

pronto atendimento, a pacientes tanto adultos como pediátricos em demanda espontânea, 

cuja origem é variada e incerta, responsabilizando-se integralmente pelo tratamento clínico 

dos mesmos.  

 Atender prioritariamente os pacientes identificados de acordo com protocolo de 

acolhimento definidas pela SMS, realizado pelo Enfermeiro Classificador de Risco.  

 Realizar consultas, exames clínicos, solicitar exames subsidiários analisar e 

interpretar seus resultados; emitir diagnósticos.  

3. QUADRO PLANTÕES: 

Profissionais médicos: especialidade  Contratação mínima  
Médico psiquiatra   40hs semanais  

(ou dois profissionais cumprindo 
20h semanais)  

4. UNIDADES ONDE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS: 

a. CAPS 2, localizados na Avenida Presidente Tancredo Neves, 169, salão – 
Itaquaquecetuba-SP, CEP: 11025-030. 



 

 

 

 
 

ANEXO II  
 MODELO DE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA 

 
 

 
 
À ORGANIZAÇÃO MÃOS AMIGAS 
 
 
(Razão Social da Empresa), estabelecida na ..........(endereço completo), inscrita no 
CNPJ sob n.º ......................, neste ato representada pelo seu representante legal no 
uso de suas atribuições, vem através desta, apresentar sua PROPOSTA 
ORÇAMENTÁRIA nos termos abaixo: 
 
 
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PSIQUIATRA. 

 

 

DESCRIÇÃO VALOR UNITÁRIO  
MENSAL 

VALOR 12  MESES 

   


