
 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO  

 

REFERÊNCIA N. 062/2021 

 
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO CONSISTENTES EM ADAPTAÇÃO 
DE: CADEIRA DE RODAS CONVENCIONAL E CADEIRA DE RODAS 
DIGITALIZADA, CALÇADOS COM PREENCHIMENTO PARA PÉS 
NEUROPÁTICOS; CONFECÇÃO DE: ÓRTESES SUROPODÁLICAS SOB 
MOLDE, ÓRTESES PÉLVICOPODÁLICAS, PRÓTESES, PALMILHAS SOB 
MOLDE, TALAS EXTENSORAS SOB MOLDE, E DEMAIS ITENS CONTIDOS 
NA TABELA SUS, JUNTO AO SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY 
MONTORO DE PARIQUERA-AÇU/SP 

 
1. DO PROCESSO 

A O.S.S IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA - SP , inscrita no CNPJ 

sob o nº 43.535.210/0001-97, estabelecida na Avenida Guanabara – 730 – Centro, na 

cidade de Andradina – SP – Brasil, CEP: 16901-100 - Telefone: (18) 3702-1100, na 

condição de Gestora do SERVIÇO DE REABILITAÇAO LUCY MONTORO 

PARIQUERA-AÇU (CNPJ 43.435.210/00012-40), (localizado na Rua Fernando Costa, 

655, Centro, na cidade de Pariquera-Açu), nos termos do respectivo Contrato de Gestão-

SPDOC: 16305/2019 firmado junto a Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São 

Paulo, por seu Diretor-Presidente, vem por meio deste tornar público, para o 

conhecimento dos interessados que está instaurando processo de Chamamento Público 

para CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SAÚDE para realização de: A) 

ADAPTAÇÃO DE: CADEIRA DE RODAS CONVENCIONAL E CADEIRA DE 

RODAS DIGITALIZADA, CALÇADOS COM PREENCHIMENTO PARA PÉS 

NEUROPÁTICOS; B) CONFECÇÃO DE: ÓRTESES SUROPODÁLICAS SOB 

MOLDE, ÓRTESES PÉLVICOPODÁLICAS, PRÓTESES, PALMILHAS SOB 

MOLDE, TALAS EXTENSORAS SOB MOLDE E DEMAIS ITENS CONTIDOS 

NA TABELA SUS, com desenvolvimento dos trabalhos em prol da unidade gerenciada 

– SERVIÇO DE REABILITAÇÃO LUCY MONTORO DE PARIQUERA - AÇU. 

 



 

 

 

 

2. DO OBJETO 

 

O presente Chamamento Público tem por objeto credenciar pessoas jurídicas, para 

prestação de serviços especializados na área de saúde com especialidade em: A) 

ADAPTAÇÃO DE: CADEIRA DE RODAS CONVENCIONAL E CADEIRA DE 

RODAS DIGITALIZADA, CALÇADOS COM PREENCHIMENTO PARA PÉS 

NEUROPÁTICOS; B) CONFECÇÃO DE: ÓRTESES SUROPODÁLICAS SOB 

MOLDE, ÓRTESES PÉLVICOPODÁLICAS, PRÓTESES, PALMILHAS SOB 

MOLDE, TALAS EXTENSORAS SOB MOLDE E DEMAIS ITENS CONTIDOS 

NA TABELA SUS, com profissionais habilitados para prestação dos serviços que serão 

ofertados conforme a necessidade e demanda e que serão remunerados conforme previsão 

contida no contrato de prestação de serviços a ser confeccionado quando da efetiva 

contratação. 

 

3. EMBASAMENTO 

 

O presente edital está embasado nas disposições contidas nos artigos 46 e 47, VII, do 

Regulamento de Compras e Contratação de Obras e Serviços da O.S.S.  IRMANDADE 

DA SANTA CASA DE ANDRADINA – SP visando dar publicidade as pessoas jurídicas 

interessadas a credenciarem-se para prestação de serviços técnicos especializados que 

envolvem assistência à saúde em áreas especificas, sem prejuízo das demais legislações 

aplicáveis a matéria.  

 

4. CONDIÇOES DE CREDENCIAMENTO 

A) As empresas interessadas em participar do Chamamento Público deverão ter seus 

estabelecimentos cadastrados junto ao CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos 

de Saúde para realização dos procedimentos objeto deste certame;  

B) Poderão participar do presente Chamamento Público as pessoas jurídicas da área de 

saúde com profissionais tecnicamente preparados para confecção de: adaptações das 

cadeiras de rodas convencional e digitalizadas, calçados com preenchimento para pés 

neuropáticos, confecção de: órteses, órteses suropodálicas sob molde, órteses 



 

 

pélvicopodálicas, próteses, palmilhas sob molde, talas extensoras e demais itens 

contidos na Tabela SUS conforme descrito abaixo: 

Código SUS  ITENS  

0701010053 Calçados anatômicos com palmilhas para pés neuropáticos (PAR) 

0701010061 Calçados ortopédicos confeccionados sob medida até número 45 (PAR) 

0701010070 Calçados ortopédicos pré-fabricados com palmilhas até número 45 (PAR) 

0701010088 Calçados sob medida para compensação de discrepância de membros inferiores a partir do núm 

0701010096 Calçados sob medida para compensação de encurtamento até número 33 (PAR) 

0701020130 Órtese HCTO tipo Minerva imobilizadora cervical com apoio torácico (COLAR) 

0701020032 Órtese / colete CTLSO tipo Milwaukee 

0701020300 Órtese TLSO corretiva toraco-lombar em polipropileno 

0701020296 Órtese TLSO/tipo colete em metal tipo Jewett 

0701020024 Órtese/cinta TLSO tipo Putti (ALTO) 

0701020016 Órtese/cinta LSO tipo Putti (BAIXA) 

0701020059 Órtese/colete TLSO tipo Knight 

0701020040 Órtese/colete tipo Williams 

0701020288 Órtese TLSO/colete tipo Boston 

0701020318 Órtese TLSO tipo colete/jaqueta de Risser 

0701020261 Órtese suspensório de Pavlik 

0701020075 Órtese cruromaleolar para limitação dos movimentos do joelho 

0701020067 Órtese cruromaleolar infantil em polipropileno para imobilização de joelho em extensão articula 

0701020148 Órtese metálica cruropodálica adulto 

0701020156 Órtese metálica cruropodálica (INFANTIL E ADOLESCENTE) 

0701020326 Órtese torácica colete dinâmica de compressão torácica 

0701020091 Órtese dinâmica pélvico-crural tipo Atlanta/Toronto 

0701020105 Órtese dinâmica suropodálica tipo Mola de Codeville (unilateral) 

0701020121 Órtese genupodálico em polipropileno tipo Sarmiento 

0701020113 Órtese estática imobilizadora axilo-palmar tipo Aeroplano 

0701020270 Órtese tipo Sarmiento para úmero 

0701020199 Órtese pélvico-podálica metálica para adulto com ou sem apoio isquiático 

0701020172 Órtese pélvico-podálica de descarga isquiática 

0701020180 Órtese pélvico-podálica metálica com ou sem apoio isquiático (INFANTIL E ADOLESCENTE) 

0701020202 Órtese rígida para luxação congênita do quadril 

0701020253 Órtese suropodálica unilateral articulada em polipropileno (ADULTO) 

0701020245 Órtese suropodálica metálica (ADULTO) 

0701020229 Órtese suropodálica sem articulação em polipropileno (ADULTO) 

0701020210 Órtese suropodálica articulada em polipropileno (INFANTIL) 

0701020083 Órtese cruropodálica com distrator para genuvalgo/genuvaro (INFANTIL E ADOLESCENTE) 

0701020164 Órtese metálica suropodálica (INFANTIL) 

0701020237 Órtese suropodálica sem articulação em polipropileno (INFANTIL) 

0701010142 Palmilhas confeccionadas sob medida (PAR) 

0701010150 Palmilhas para pés neuropáticos confeccionadas sob medida para adultos ou crianças (PAR) 

0701010177 Palmilhas para sustentação dos arcos plantares números acima de 34 (PAR) 

0701010169 Palmilhas para sustentação dos arcos plantares até o números 33 (PAR) 

0701020393 Prótese exoesquelética passiva para desarticulação do punho ou amputado transradial 

0701020369 Prótese endoesquelética transfemural em alumínio ou aço 

0701020423 Prótese exoesquelética transtibial tipo PTB-PTS-KBM 

0701020350 Prótese endoesquelética para desarticulação de joelho em alumínio ou aço 

0701020334 Prótese canadense endoesquelética em alumínio ou aço (desarticulação do quadril) 

0701020520 Prótese para amputação tipo Chopart 

0701020407 Prótese exoesquelética transfemural 

0701020385 Prótese exoesquelética para desarticulação do joelho 

0701020415 Prótese exoesquelética transtibial com coxal ou manguito de coxa 

0701020342 Prótese canadense exoesquelética (desarticulação do quadril) 

0701020458 Prótese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo (punho universo) 

0701020440 Prótese funcional exoesquelética para desarticulação de cotovelo (punho de rosca) 

0701020466 Prótese funcional exoesquelética para amputação transradial 

0701020482 Prótese funcional exoesquelética transradial coto curto 



 

 

0701020474 Prótese funcional exoesquelética transradial com gancho de dupla força 

0701020490 Prótese funcional exoesquelética transradial para punho de troca rápida com gancho de dupla fo 

0701020431 Prótese funcional endoesquelética para amputação transumeral 

0701020504 Prótese funcional exoesquelética transumeral 

0701020539 Prótese passiva endoesquelética para desarticulação de ombro e escapulectomia parcial ou tota 

0701020547 Prótese passiva endoesquelética transumeral 

0701020555 Prótese passiva para amputação parcial da mão 

0701020563 Prótese tipo palmilha para amputação em nível do antepé 

0701020377 Prótese endoesquelética transtibial tipo PTB-PTS-KBM em alumínio ou aço 

0701090022 Substituição de espuma e meia cosmética em prótese endoesquelética transfemural 

0701090030 Substituição de espuma e meia cosmética em prótese transtibial endoesquelética 

0701090049 Substituição de espuma e meia em prótese endoesquelética transumeral 

0701090057 Substituição de luva cosmética para mãos protéticas 

0701090073 Substituição de pé sach/articulado 

0701090090 Substituição/troca do encaixe para prótese transfemural endoesquelética/exoesquelética 

0701090065 Substituição de pé de adaptação dinâmica 

0701090081 Substituição do encaixe interno flexível para prótese transtibial exoesquelética/endoesquelética 

0701090014 Órtese HCO tipo Philadelphia para imobilização da região cervical 

0701010266 Adaptação de assento para deformidades de quadril 

0701010274 Adaptação de encosto para deformidades de tronco 

0701010282 Adaptação de apoio de pés da cadeira de rodas 

0701010290 Apoios laterais do tronco em 3 ou 4 pontos 

0701010304 Apoios laterais de quadril para cadeiras de rodas 

0701010312 Apoio para estabilização da cabeça na cadeira de rodas 

0701010320 Adaptação do apoio de braços da cadeira de rodas 

0701010339 Adaptação abdutor tipo cavalo para cadeira de rodas 

0701020571 Adaptação de OPM ortopédica 

0701020580 Manutenção de OPM ortopédica 

0701010185 Adaptação de OPM auxiliares de locomoção 

0701010193 Manutenção de OPM auxiliares de locomoção 

 

C) Para o Credenciamento a pessoa jurídica deverá estar regularmente constituída e em 

dia com suas obrigações sociais, fiscais, tributárias, contábeis e constitutivas, cuja prova 

se dará mediante a apresentação da documentação pertinente: Documento de constituição 

da empresa, documentos pessoais dos sócios, alvará de funcionamento, inscrição do 

CNPJ e certidões de débitos municipal, estadual, federal e a proposta de trabalho contendo 

o valor unitário dos respectivos itens e serviços. 

5. FORMA, PRAZO E ACESSO AO CREDENCIAMENTO 

 
A) O acesso ao credenciamento é livre para todos os estabelecimentos (pessoa jurídica) 

prestadores de serviços técnico especializados na área de saúde devidamente 

cadastrados junto ao CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e que 

possua em seu quadro profissionais aptos a realizarem as confecções das órteses, 

próteses e confecção de calçados e as adaptações necessárias nas OPMs. 

 



 

 

B) O credenciamento deverá ser enviado, acompanhado dos documentos em arquivo 

formato PDF (capacidade máxima de 10 MG) que comprovem as exigências do item 

4, para o e-mail: manuela.compras@santacasaandradina.com.br, aos cuidados de 

MANUELA LOPES – SETOR DE COMPRAS entre os dias 18 e 25 de novembro 

de 2021, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, para que se sugere como 

endereçamento do e-mail a seguinte inscrição: “CHAMAMENTO PÚBLICO - 

REFERÊNCIA: 062/2021 – CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS 

PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA 

ÁREA DE SAÚDE – OPM LUCY MONTORO PARIQUERA AÇU.” 

 
6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
A) O processo para contratação, consistirá inicialmente na análise da documentação 

apresentada, podendo ter solicitação para complementação de documentos;  

 

B) Para fins de contratação, os estabelecimentos (pessoa jurídica) prestadores de 

serviços tecnicos especializados na área de saúde, além de comprovar o cadastro junto 

ao CNES – Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde, devem demonstrar que 

possuem em seu quadro profissionais aptos a realizarem as confecções e adaptações 

das OPMs (Órteses Próteses e Meios Auxiliares); 

 

C) A contratação destes serviços será feita e regida através de contrato de prestação de 

serviços técnicos especializados, em observância as regras civis e comerciais, sem 

qualquer tipo de vínculo empregatício;  

 

D) O presente chamamento não obriga a contratação que se dará somente se for de 

conveniência da contratante; 

 

E) Participarão do certame todas as empresas interessadas que tiverem conhecimento 

através do presente edital, como também aquelas que forem formalmente convidadas. 

Eventuais contratações ocorrerão dentro das normas, limites e condições que serão 

informadas por ocasião do cadastramento dos interessados e das empresas 



 

 

interessadas, bem como em conformidade com a regulamentação interna de 

contratação de serviços. 

 

Pariquera-Açu-SP, 17 de novembro de 2021. 

 

O.S.S. IRMANDADE DA SANTA CASA DE ANDRADINA CNPJ (MF) SOB O 

Nº 43.535.210/0001-97  

FÁBIO ANTÔNIO OBICI  

CPF 092.739.258-55 


