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CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2017 

 

CADASTRAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS NA ÁREA DA SAÚDE PARA A ENTIDADE ABBC. 

 

1 – PREÂMBULO 

1.1 – A Associação Brasileira de Beneficência Comunitária ABBC - torna pública a 

realização de Cadastramento de Pessoas Jurídicas para prestação de serviços na 

área da saúde, nos termos e condições previstos no presente Edital. 

2 – OBJETO 

2.1 – O presente Chamamento Público tem por objeto o cadastro de pessoas 

jurídicas para prestação de serviços na área da saúde, que realiza a gestão da 

Atenção Básica Desenvolvidos Na Estratégia De Saúde Da Família E Unidades 

Básicas De Saúde, em Bragança Paulista, conforme a necessidade do serviço e de 

acordo com valores estabelecidos neste Chamamento. 

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

3.1 – Poderão participar do presente Chamamento Público qualquer empresa que 

presta serviço na área de saúde pública, desde que atendidos os requisitos dos 

itens 6.1.1, como também atenda as condições e os critérios mínimos estabelecidos 

pelo Regulamento De Compras da ABBC. 

3.2 – Não poderão participar do Credenciamento os interessados que tenham sido 

declarados inidôneos para contratação com o poder público e que ainda estejam 

cumprindo penalidades impostas por órgãos públicos. 

4 – RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO: 

4.1 – Para o cadastramento, os interessados deverão apresentar os documentos 

relacionados abaixo: 

4.1.1 Documentos Da Pessoa Jurídica Interessada No Cadastro: 

a) Requerimento para cadastramento, conforme modelo contido no anexo I; 
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b) Declaração de idoneidade, conforme modelo contido no anexo II; 

c) Cópia do Contrato Social; 

c.1) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

c.2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de sociedades 

por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus 

administradores; 

c.3) Inscrição do ato constitutivo, no caso sociedade civil, acompanhado de 

prova da diretoria em exercício; 

d) Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ válido; 

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, 

relativo ao domicilio a sede do da empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

f) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicilio 

ou sede da empresa.  

g) Cópia do Alvará de Licença Municipal e Sanitária, caso necessário para o objeto 

contratual; 

h) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde – CNES, caso necessário para o 

objeto contratual; 

i) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 

(FGTS); 

j) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A de 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 1º de 

maio de 1943; 

l) - Registro ou inscrição na entidade competente, caso necessário para o objeto 

contratual; 

m) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
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podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados a mais de 3 (três) 

meses da data de apresentação da proposta; 

n) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, ou execução patrimonial expedida no domicilio da pessoa física; 

4.2 - Os documentos necessários para o cadastro deverão ser apresentados por 

qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas. Os documentos 

obtidos via internet terão sua autenticidade verificada através dos sites referentes. 

4.3 - Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de 

validade estipulados pelo órgão emissor, bem como não será permitido protocolo 

ou quaisquer outras formas de comprovação que não sejam as exigidas neste 

Edital. 

4.3.1 - Os documentos que não tiverem o prazo de validade fixado pelo respectivo 

órgão emissor, serão considerados válidos por 60 (sessenta) dias a contar da data 

de sua emissão. 

4.4 - Quando a pessoa jurídica tiver filiais, todos os documentos apresentados 

deverão se referir a um só local de competência, exceto aqueles que, pela própria 

natureza ou por determinação legal, forem comprovadamente emitidos apenas em 

nome da matriz ou cuja validade abranja todos os seus estabelecimentos.  

5 – FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS: 

5.1 – Os interessados deverão apresentar os documentos relacionados no item 

4.1.1, em envelope fechado com as seguintes indicações: 

 

CADASTRO ABBC DE PESSOAS JURÍDICAS. 

INTERESSADO: XXXXXXXXXX 

ESPECIALIDADE: XXXXXXXXXXX 

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXX 

TELEFONE PARA CONTATO: XXXXXXXXXXXXX 

E-MAIL: XXXXXXXXX 
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6 – DO PRAZO PARA CADASTRAMENTO 

6.1 – Os interessados em participar do presente Chamamento poderão entregar o 

envelope, com os documentos relacionados no item 4.1.1, pessoalmente ou por 

correio, durante o período de 13/03/2017 a 30/03/2017, das 09h00min às 

12h00min e 14h00min às 17h00min, sendo endereçado ao setor de Compras da 

Entidade, localizada na Rua Coronel Assis Gonçalves, nº 79, Centro, Bragança 

Paulista, Estado de São Paulo. 

7 – CONDIÇÕES E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO  

7.1 – Poderá participar do processo qualquer empresa legalmente constituída, que 

tenha, obrigatoriamente, como objeto social de seu estatuto atividade compatível 

com o objeto do presente Edital, com capacidade de prestar os serviços requeridos 

e os requisitos exigidos, para fins de cadastro. 

7.2 – O envelope, contendo os documentos relacionado no item 4.1.1, deverá ser 

encaminhado ao Setor de Compras da Entidade, para apuração da situação e dos 

requisitos e a análise da documentação apresentada. 

7.3 – Apurado o atendimento dos requisitos formais previsto no presente 

instrumento, a empresa constará no rol de empresas cadastradas na Entidade, 

sendo convocadas para prestação de serviço de acordo com a necessidade da 

ABBC. 

7.4 - A qualquer tempo, o Termo de Credenciamento poderá ser alterado, visando 

adequar o serviço às condições de execução previstas pela ABBC ou por legislação 

pertinente. 

7.5 - O Termo de Cadastramento poderá ser suspenso ou cancelado, se ficar 

demonstrado que o inscrito deixou de satisfazer as exigências estabelecidas para o 

cadastramento, bem como se não atender as condições e os critérios mínimos 

estabelecidos pela Entidade. 

7.6 - A seleção das empresas cadastradas será realizada mediante os critérios 

estabelecidos no presente instrumento, como também observado o Regulamento 

de Compras da Entidade. 

8. DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO  

8.1 - Decidindo a Entidade pelo indeferimento do pedido, será comunicado à 

pessoa jurídica requerente, cabendo a interposição de recurso no prazo de 05 
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(cinco) dias úteis contados a partir do recebimento do ofício.  

8.2 - O recurso deverá ser encaminhado ao setor de Compras da Entidade, 

localizada na Rua Coronel Assis Gonçalves, nº 79, Centro, Bragança Paulista, Estado 

de São Paulo, pessoalmente ou por correio, das 09h00min às 12h00min e 

14h00min às 17h00min. 

9 – DOS ESCLARECIMENTOS. 

9.1. Os esclarecimentos sobre o presente chamamento público poderão ser obtidos 

no Setor de Compras da Entidade pelo e-mail contato@abbcsaude.org.br  

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. 

10.1 -. Qualquer alteração da finalidade ou do regime de funcionamento do 

prestador de serviço que implique mudança das condições que instruíram seu 

cadastramento, deverá ser comunicada, com a devida justificativa, ao Setor de 

Compras, sob pena de descredenciamento. 

10.2 – Os prestadores de serviços que cadastrados serão consideradas aptos a 

assinar contrato com a Entidade, cujo objeto encontre-se abrangido integralmente 

pelo referido credenciamento. 

10.3 – O credenciamento do prestador de serviço com a ABBC não vincula a sua 

contratação. 

10.4 - Constitui total responsabilidade do requerente a autenticidade dos 

documentos apresentados e a veracidade das declarações ora prestadas, sob as 

penas da Lei. 

10.5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Chamamento Público, 

não resolvidas na esfera administrativa, será competente o Foro da Comarca de 

Bragança/SP. 

11. DA VIGÊNCIA: 

11 - A vigência do presente Chamamento Público nº 001/2016 será de 06 (seis) a 

contar da sua publicação. 

12 – ANEXOS: 

12.1 – Integram o presente instrumento, os seguintes anexos: 

I) Modelo de requerimento para inscrição ao credenciamento; 
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II) Declaração de idoneidade; 

 

Bragança Paulista, 01 de fevereiro de 2017. 

 

 

Associação Brasileira De Beneficência Comunitária – ABBC 
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ANEXO I 

 

MODELO DE INSCRIÇÃO PARA CADASTRAMENTO 

ILMO SENHOR DIRETOR PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO BRASILERA 

BENIFICIENTE COMUNITÁRIA – ABBC 

 

 

..............................................................................................(Razão Social), inscrita no CNPJ/MF 

sob o nº.................................................................., estabelecida na 

.....................................................................(endereço completo), Estado..................... UF..............., 

CEP..............................., Telefone........................, Fax ....................., Email. 

..................................requer Cadastramento de  Pessoa Jurídica  de ..............................., para 

prestação serviços em saúde, no exercício de 2017,  para a  Entidade ABBC – 

Associação Brasileira de Beneficência Comunitária. Para tanto, junta os 

documentos necessários à satisfação das exigências neste chamamento.  

Nestes Termos 

P. Deferimento 

 

Bragança Paulista,................ de............... de 20.... 

.................................................................................. 

(razão social e assinatura do representante legal) 
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ANEXO II 

 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

(RAZÃO SOCIAL), (CNPJ), ENDEREÇO, declara para os devidos fins de direito que 

não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a administração pública, 

nos termos do inciso IV do artigo 87, da Lei 8.666/93, e que comunicarei qualquer 

fato impeditivo ou evento superveniente à entrega dos documentos que venham a 

alterar qualquer situação quanto à capacidade jurídica, técnica, regularidade fiscal 

e idoneidade econômico-financeira.  

 

 

(localidade), (dia) de (mês) de (ano). 

 

 

(assinatura) 

(razão social) 

 

 

 

 


