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Minist�rio da Sa�de
Gabinete do Ministro

PORTARIA Nº 3.090, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2011(*)

Altera a Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de
2000, e dispõe, no âmbito da Rede de Atenção
Psicossocial, sobre o repasse de recursos de incentivo
de custeio e custeio mensal para implantação e/ou
implementação e funcionamento dos Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRT).

O MINISTRO DE ESTADO DA SAÚDE, no uso das atribuições que lhe conferem os incisos I e II do parágrafo
único do art. 87 da Constituição, e

Considerando a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental;

Considerando a Lei nº 10.708, de 31 de julho de 2003, que institui o auxílio-reabilitação psicossocial para
pacientes acometidos 
de transtornos mentais egressos de internações;

Considerando a Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, que cria os Serviços Residenciais
Terapêuticos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

Considerando as Portarias nº 52/GM/MS e 53/GM/MS, de 20 de janeiro de 2004, que estabelecem a redução
progressiva dos leitos nos hospitais psiquiátricos do país;

Considerando a Portaria nº 3.088/GM/MS, de 23 de dezembro de 2011, que institui a Rede de Atenção
Psicossocial para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool
e outras drogas, no âmbito do
Sistema Único de Saúde;

Considerando que os Serviços Residenciais Terapêuticos configuram-se como ponto de atenção do componente
desinstitucionalização, sendo estratégicos no processo de desospitalização e reinserção social de pessoas longamente
internados nos hospitais psiquiátricos ou em hospitais de custódia; e

Considerando a necessidade de acelerar a estruturação e a consolidação da rede extra-hospitalar de atenção à
Saúde Mental em todas as unidades da Federação, com a implementação de diretrizes de melhoria de qualidade da
assistência à saúde mental, resolve:

Art. 1º A Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de 2000, que cria os Serviços Residenciais Terapêuticos
(SRT), passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 2º A e 2º B e do anexo I desta Portaria:

"Art. 2º A Os SRT deverão acolher pessoas com internação de longa permanência, egressas de hospitais
psiquiátricos e hospitais de custódia.

Parágrafo único. Para fins desta Portaria, será considerada internação de longa permanência a internação de dois
anos ou mais 
ininterruptos.

Art. 2º B Os SRT serão constituídos nas modalidades Tipo I e Tipo II, definidos pelas necessidades específicas de
cuidado do morador, conforme descrito no anexo I desta Portaria.

§ 1º São definidos como SRT Tipo I as moradias destinadas a pessoas com transtorno mental em processo de
desinstitucionalização, devendo acolher no máximo oito moradores.

§ 2º São definidos como SRT Tipo II as modalidades de moradia destinadas às pessoas com transtorno mental e
acentuado nível de dependência, especialmente em função do seu comprometimento físico, que necessitam de cuidados
permanentes específicos, devendo acolher no máximo dez moradores.

§ 3º Para fins de repasse de recursos financeiros, os Municípios deverão compor grupos de mínimo quatro
moradores em cada tipo de SRT.

§ 4º Os SRT tipo II deverão contar com equipe mínima composta por cuidadores de referência e profissional
técnico de enfermagem, observando-se as diretrizes constantes do Anexo I desta Portaria.



§ 5º As duas modalidades de SRT se mantem como unidades de moradia, inseridos na comunidade, devendo
estar localizados fora dos limites de unidades hospitalares gerais ou especializadas, estando vinculados a rede pública
de serviços de saúde.

"ANEXO I

DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS

Os Serviços Residenciais Terapêuticos configuram-se como dispositivo estratégico no processo de
desinstitucionalização. Caracterizam- se como moradias inseridas na comunidade destinadas a pessoas com transtorno
mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de custódia. O caráter fundamental do SRT é ser um espaço
de moradia que garanta o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, promovendo os
laços afetivos, a reinserção no espaço da cidade e a reconstrução das referências familiares.

SRT TIPO I

Modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com internação de longa permanência que não possuem
vínculos familiares e sociais. A lógica fundamental deste serviço é a criação de um espaço de construção de autonomia
para retomada da vida cotidiana e reinserção social.

O SRT tipo I deve acolher no máximo 8 (oito) moradores, não podendo exceder este número.

Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará o
suporte técnico profissional necessário ao serviço residencial. O acompanhamento dos moradores das residências deve
estar em consonância com os
respectivos projetos terapêuticos individuais. Tal suporte focaliza-se no processo de reabilitação psicossocial e inserção
dos moradores na rede social existente (trabalho, lazer, educação, entre outros).

Cada módulo poderá contar com um cuidador de referência. A incorporação deste profissional deve ser avaliada
pela equipe técnica de acompanhamento do SRT, vinculada ao equipamento de saúde de referência e ocorrerá mediante
a necessidade de cuidados de cada grupo de moradores, levando-se em consideração o número e nível de autonomia
dos moradores.

O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria nº 106/GM/MS, de 11 de fevereiro de
2000.

SRT TIPO II

Modalidade de moradia destinada àquelas pessoas com maior grau de dependência, que necessitam de cuidados
intensivos específicos, do ponto de vista da saúde em geral, que demandam ações mais diretivas com apoio técnico
diário e pessoal, de forma permanente.

Este tipo de SRT deve acolher no máximo 10 (dez) moradores, não podendo exceder este número. O
encaminhamento de moradores para SRTs tipo II deve ser previsto no projeto terapêutico elaborado por ocasião do
processo de desospitalização, focado na reapropriação do espaço residencial como moradia, na construção de
habilidades para a vida diária referentes ao autocuidado, alimentação, vestuário, higiene, formas de comunicação e
aumento das condições para estabelecimento de vínculos afetivos, com consequente inserção deles na rede social
existente. O ambiente doméstico deve constituir-se conforme definido na Portaria 106/GM/MS, de 2000, levando em
consideração adequações/adaptações no espaço físico que melhor atendam as necessidades dos moradores.

Cada módulo residencial deverá estar vinculado a um serviço/equipe de saúde mental de referência que dará o
suporte técnico
profissional necessário ao serviço residencial.

Cada módulo residencial deverá contar com cuidadores de referência e um profissional técnico de enfermagem.
Para cada grupo
de 10 (dez) moradores orienta-se que a RT seja composta por 5 (cinco) cuidadores em regime de escala e 1 (um)
profissional técnico de enfermagem diário. Esta equipe deve estar em consonância com a equipe técnica do serviço de
referência."

Art. 2º Fica estabelecido incentivo financeiro de custeio, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), para
implantação de SRT Tipo I e Tipo II, observadas as diretrizes da Portaria nº 106/GM/MS, de 2000.

§ 1º Para que o repasse do incentivo financeiro seja efetivado, o gestor responsável pelo SRT deverá encaminhar
à Área Técnica de Saúde Mental do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas da Secretaria de Atenção à
Saúde do Ministério da Saúde
(DAPES/SAS/MS) os documentos descritos no Anexo I desta Portaria.

§ 2º O incentivo financeiro para implantação de que trata o caput deste artigo será transferido pelo Fundo
Nacional de Saúde (FNS), em parcela única, aos respectivos fundos de saúde dos Estados, dos Municípios e Distrito
Federal, devendo ser aplicados na implantação e/ou implementação dos Serviços Residenciais Terapêuticos.

§ 3º Após o recebimento dos recursos de que trata o caput deste artigo, o gestor local deverá implantar o SRT no
prazo de três meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, conforme Termo de Compromisso do
gestor local descrito no anexo I desta Portaria.

§ 4º Caso haja o descumprimento do prazo de implantação do SRT referido no § 3º deste artigo, os recursos
recebidos deverão ser devolvidos ao Fundo Nacional de Saúde.



§ 5º Os recursos de que trata o caput deste artigo não serão aplicados nos SRT existentes que já tenham
recebido recursos para implantação nos termos da Portaria nº 246/GM/MS, de 17 de fevereiro de 2005.

Art. 3º Fica estabelecido recurso financeiro de custeio mensal no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para cada
grupo de oito moradores de SRT Tipo I e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para cada grupo de dez moradores de SRT Tipo
II, conforme aplicação de gastos descritos na Tabela 1 constante do anexo II desta Portaria.

§ 1º Os repasses não serão destinados a módulos residenciais, mas a grupos de moradores.

§ 2º Nos casos em que não houver possibilidade de formação de grupos com oito moradores para SRT Tipo I e
dez moradores para SRT Tipo II, o repasse do recurso de custeio mensal poderá ocorrer observando as orientações
descritas nas Tabelas 2 e 3 do anexo III desta Portaria.

§ 3º Os recursos descritos no caput deste artigo serão incorporados ao Limite Financeiro de Média e Alta
Complexidade Ambulatorial e Hospitalar dos respectivos Estados, Municípios e do Distrito Federal para o custeio do
procedimento realizado pelo SRT, com redução das AIHs previstas no teto referente a cada grupo de moradores que
receberão custeio mensal.

§ 4º Os SRT existentes, bem como os novos SRT, deverão ser cadastrados na modalidade Tipo I ou II junto ao
Ministério da Saúde mediante apresentação da documentação especificada nos Anexos IV e V desta Portaria.

§ 5º A habilitação dos serviços já existentes, bem como dos novos serviços, será objeto de Portaria específica a
ser publicada no Diário Oficial da União após análise da documentação enviada ao Ministério da Saúde.

§ 6º Os repasses dos recursos de que trata o caput deste artigo será realizada a contar da habilitação do serviço
pelo Ministério
da Saúde.

Art. 4º Caberá às Secretarias Estaduais, Distrital e Municipais de Saúde, com apoio técnico do Ministério da
Saúde, estabelecer rotinas de acompanhamento, supervisão, controle e avaliação para a garantia do funcionamento com
qualidade dos SRT.

Art. 5º Os recursos financeiros para o custeio das atividades de que trata esta Portaria são oriundos das dotações
orçamentárias consignadas ao Ministério da Saúde, devendo onerar os seguintes Programas de Trabalho:

I - 10.302.1220.8585 - Atenção à Saúde da População para procedimentos de Média e Alta Complexidade para os repasses
referentes ao custeio mensal; e

II - 10.302.1220.20B0 - Atenção Especializada em Saúde Mental, para o repasse referente ao incentivo de
implantação/implementação.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Fica revogada a Portaria nº 246/GM/MS, de 2005, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, do dia 18
seguinte, página 51.

ALEXANDRE ROCHA SANTOS PADILHA

ANEXO I

REPASSE DE INCENTIVO FINANCEIRO PARA
IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE SRTs TIPO I E II

Documentação necessária para fins de repasse do incentivo:

I) Ofício assinado pelo gestor solicitando o incentivo financeiro, informando o número de Residências que
pretende implantar, bem como o tipo (I ou II) e situação de cada serviço (se estão em implantação ou funcionamento).
Para os serviços em funcionamento o anexo IV deverá ser preenchido;

II) Termos de Compromisso de gestor local assegurando o início do funcionamento do SRT em até 3 (três) meses
a partir da data de recebimento do recurso, podendo esse prazo ser prorrogado uma única vez por igual período;

III) Programa de Ação Técnica do Serviço, contendo os critérios que justifiquem a inserção dos moradores nos
diferentes tipos de SRT, e as ações que nortearão a rotina da casa.

IV) Identificação do Serviço de Saúde Mental de Referência que será responsável pelo suporte terapêutico dos
moradores do S RT;

V) Proposta Técnica de aplicação do recurso.

ANEXO II

Tabela 1

Nº de
Moradores

SRT tipo I SRT tipo II
Serviço

(R$)
Profissional

(R$) Total (R$) Serviço (R$) Profissional
(R$) Total (R$)

8 8.000,00 2.000,00 10.000,00 12.000,00 8.000,00 20.000,00



ANEXO III

Tabela 2

Nº de Moradores
SRT tipo I

Serviço Profissional Total
4 4.000,00 1.000,00 5.000,00

5 4.625,00 1.625,00 6.250,00
6 5.250,00 2.250,00 7.500,00
7 5.875,00 2.875,00 8.750,00
8 8.000,00 2.000,00 10.000,00

Tabela 3

Nº de Moradores
SRT tipo II

Serviço Profissional Total
4 5.000,00 3.000,00 8.000,00
5 6.000,00 4.000,00 10.000,00
6 7.000,00 5.000,00 12.000,00
7 8.000,00 6.000,00 14.000,00
8 9.000,00 7.000,00 16.000,00
9 10.000,00 8.000,00 18.000,00

10 12.000,00 8.000,00 20.000,00

ANEXO IV

CADASTRAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE CUSTEIO MENSAL DE SRT TIPO I

Em relação ao cadastramento, os módulos residenciais tipo I deverão estar em funcionamento para efetivarem a
solicitação de cadastro junto ao Ministério da Saúde. Dessa forma, deverão enviar à Área Técnica de Saúde Mental a
seguinte documentação:

I) Relatório de Vistoria da Secretaria de Saúde do Estado/Distrito Federal;

II) Identificação do Serviço de Saúde Mental de Referência que será responsável pelo suporte terapêutico dos
moradores do SRT, com apresentação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do serviço
(Conforme a Portaria nº 748/GM/MS, de 10 de outubro de 2006);

III) Programa de Ação Técnica do Serviço, contendo os critérios que justifiquem a inserção dos moradores nos
diferentes tipos de SRT, e as ações que nortearão a rotina da casa;

IV) Preenchimento do formulário de cadastro de Serviço Residencial Terapêutico (anexo V).

CADASTRAMENTO PARA REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO DE CUSTEIO MENSAL DE SRT TIPO II

Os SRTs tipo II deverão seguir as diretrizes estabelecidas nesta portaria no que tange ao repasse do incentivo
financeiro para implantação.

Em relação ao cadastramento, os módulos residenciais tipo II novos deverão estar em funcionamento para
efetivarem a solicitação de cadastro junto ao Ministério da Saúde. Dessa forma, deverão enviar à Área Técnica de
Saúde Mental a seguinte documentação:

I) Relatório de Vistoria da Secretaria de Saúde do Estado / Distrito Federal;

II) Identificação do Serviço de Saúde Mental de Referência que será responsável pelo suporte terapêutico dos
moradores do SRT, com a apresentação do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) do serviço,
(Conforme Portaria nº 748/GM/MS, de 10 de outubro de 2006);

III) Programa de Ação Técnica do Serviço, contendo os critérios que justifiquem a inserção dos moradores nos
diferentes tipos de SRT, e as ações que nortearão a rotina da casa;

IV) Preenchimento do formulário de cadastro de Serviço Residencial Terapêutico (Anexo V);

V) Envio de relatório circunstanciado que justifique a necessidade de cuidados específicos pelos moradores.

ANEXO V

CADASTRO NACIONAL DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICO
MUNICÍPIO: UF: ( ) TIPO I ( ) TIPO II

Nome do Gestor responsável pelo SRT:



Endereço Completo do SRT:
Telefone :
Número de moradores:
Nome do técnico responsável:
Telefone: E-mail:
Serviço de Saúde Mental de Referência:
CNES

DADOS PESSOAIS DOS MORADORES
Nº Nome do

morador
Data de
nascimento

Sexo CPF Data de
entrada
no S RT

Procedência Benefícios que possui

1 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

2 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

3 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

4 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

5 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

6 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

7 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

8 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

9 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

10 ( )
PVC

( )
BPC

( )
Aposentadoria

(*) Republicada por ter saído, no DOU nº 247, de 26-12-2011, Seção 1, págs. 233/234, com incorreção no original.
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            PARECER n.º 023/2021- SMNJSP/PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO. 
 
 
Pregão Eletrônico n.º 081/2021 
Edital n.º 090/2021 
Processo n.º 250/2021 
Processo Administrativo n.º 683/2021 (1doc) 
 

 
 
 
 
 
I. RELATÓRIO 

Trata-se da análise do recurso interposto pela empresa ADA HOME CARE EIRELI em desfavor de decisão da 
Equipe Técnica da Licitação que declarou vencedora do certame a empresa SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE EIRELI ME. 

 
O objeto do certame é a “Contratação de empresa especializada para executar serviços na residência terapêutica 

(RT) da cidade de Registro/SP, sendo: 6 (seis) cuidadores em saúde mental com uma carga horária de 12x36 horas, conforme Anexo 
I – Termo de Referência. (Pregão Eletrônico despacho 7 - 1doc) 

 
Nas razões recursais, a empresa ADA HOME CARE manifesta inconformismo quanto a documentos com os quais a 

recorrida, São José Assistência Saúde Eireli ME, buscou comprovar a Habilitação Técnica para cumprimento do objeto do certame, 
que seriam os atestados de capacidade técnica profissional, que se encontram juntados ao despacho 53 do Processo Administrativo 
do 1doc.  
 

A recorrente aduziu, em suma, que a recorrida não logrou êxito em comprovar a capacidade técnica para 
cumprimento do objeto do certame em qualidade e quantidade necessárias. Transcrevemos trechos da peça recursal. 

 

II. A. INDICAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DO LICITADO NOS ATESTADOS DA PREFEITURA DE 
JUNDIAÍ E PELA COOPERATIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO VALE. 

 ‘’(…) 6. Ao invés disto, a recorrida apresentou atestados de capacidade indicando a prestação de outros serviços, em nada 
relacionados às características inerentes ao sensível atendimento terapêutico domiciliar específico para o campo da saúde 
mental, demanda esta bastante específica e que exige prévio conhecimento sobre a forma de melhor atender Às necessidades dos 
munícipes. Neste escopo, comprovou a realização de serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, 
assistência social, nutricionista e até mesmo venda de produtos, o que obviamente não se amolda ao descritivo técnico 
trazido pelo edital.  

7. De outro lado, apresentou atestado comprovando a prestação de assistência domiciliar, porém em quantidade 
baixíssima, que evidentemente não pode ser aceito para fins de comprovação da habilitação da empresa diante do volume 
apontado pelo edital.  

(...) 

10. É que o atestado não visa a confirmação de que a empresa consegue prestar serviço de residência terapêutica com foco na 
saúde mental, pelo que inexiste comprovação de domínio de conhecimentos e habilidades teóricas e práticas para execução do 
objeto a ser contratado1.  
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(...) 

14. Deste modo, evidentemente inadequados os atestados apresentados pela recorrida para serviços de fisioterapia, fonoaudiologia, 
terapia ocupacional, assistência social, nutricionista e até mesmo venda de seringas (!!), tornando mister a sua desconsideração 
para fins de comprovação de qualificação técnica para o objeto licitado.  

 (grifos nossos) 

 
Instada a se manifestar sobre o recurso, a Comissão de Licitação posicionou-se pela manutenção da 

habilitação da empresa São José Assistência Saúde Eirelli ME., aduzindo em suma que, “a análise dos atestados de capacidade 
técnica, seguiu a previsão editalícia, 15.2.4. a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ou 
similar, com o objeto da licitação, que deverá ser apresentada através de no mínimo 01(uma) certidão ou atestado, fornecido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o licitante realizado prestação de serviços compatível com o objeto 
desse certame em características e qualidade’’. 
 

A Comissão de Licitação segue justificando seu posicionamento, afirmando que os atestados emitidos pelo Hospital 
de Força Aérea de São Paulo que se tratou de ‘’Credenciamento de Organizações de Saúde e Profissionais Liberais da área de 
saúde, interessadas a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no Estado de São Paulo e, principalmente, a nível 
regional, no Vale do Paraíba/SP e/ou em Itajubá no estado de Minas Gerais: Atenção Domiciliar, e o atestado emitido pela 
Cooperativa Cooperativa dos Profissionais da Saúde do Vale que refere-se a serviço em infraestrutura para Home Care, que é um 
termo análogo à Atenção Domiciliar, são compatíveis com o objeto do certame e são hábeis a comprovar a capacidade técnica 
da licitante para o cumprimento do objeto do contrato. 

 
Na Ata de Julgamento do Pregão, destacamos as justificativas da decisão da Equipe de Licitação (despacho n.º 68 – 

1 Doc. PA 683/2021): 
 

‘’1ª ATA DE JULGAMENTO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 081/2021 

(…)  

Antes da análise ao que fora exposto, o Pregoeiro esclarece que o Atestado de Capacidade Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de 
Jundiaí, de fato é incompatível com o objeto do certame, por se tratar de fornecimento de seringas descartáveis. 

O atestado emitido pelo Hospital de Força Aérea de São Paulo trata-se de ‘’Credenciamento de Organizações de Saúde e Profissionais 
Liberais da área de saúde interessadas a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar no Estado de São Paulo e, principalmente, 
a nível regional, no Vale do Paraíba/SP e/ou em Itajubá no estado de Minas Gerais: Atenção Domiciliar.’’  

De acordo com a Portaria nº 825 de 25/04/2016, a ‘’Atenção Domiciliar (AD) é uma modalidade de atenção à saúde integrada às Rede de 
Atenção à Saúde (RAS), caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção 
à saúde, prestadas em domicílio, garantindo continuidade de cuidados’’, ou seja, é oferecida na moradia do paciente e caracterizada por um 
conjunto de ações de promoção à saúde, prevenção e tratamento de doenças e reabilitação, com garantia da continuidade do cuidado e 
integrada à Rede de Atenção à Saúde. 

Por fim, o atestado de capacidade técnica fornecido pela Cooperativa dos Profissionais da Saúde do Vale, refere-se ao serviço em 
infraestrutura para Home Care, que é um termo análogo à Atenção Domiciliar. 

Estes dois últimos atestados foram aceitos, por serem compatíveis com o objeto do certame, já que os cuidadores em saúde 
mental, atuarão na Residência Terapêutica. 

(…) 

Alega a recorrente que não houve confirmação de que a empresa consegue prestar serviço de Residência Terapêutica com foco na saúde 
mental. No entanto, a avaliação não deve ser restritiva, já que os profissionais oferecidos pela empresa serão entrevistados pelos 
profissionais do CAPS para análise de perfil e compatibilidade para o serviço e receberão o devido treinamento, conforme conta no Termo 
de Referência. 

Ainda em relação ao Termo de Referência, as atividades a serem realizadas na Residência Terapêutica, deveras são tarefas cotidianas de 
uma moradia comum. 
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(…) 

Assevera o Pregoeiro, que a análise dos atestados de capacidade técnica, seguiu a previsão editalícia, 15.2.4. a) Comprovação de 
aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ou similar, com o objeto da licitação, que deverá ser apresentada 
através de no mínimo 01(uma) certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o 
licitante realizado prestação de serviços compatível com o objeto desse certame em características e qualidade’’.                                                                                             
(grifamos) 

 

Sobre  comprovação de qualificação técnica consta no item 15.2.4 do Edital, o seguinte: 
 

15.2.4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível ou similar, com o objeto da 
licitação, que deverá ser apresentada através de no mínimo 01 (uma) certidão ou atestado, fornecido por pessoa 
jurídica de direito público ou privado, comprovando ter o licitante realizado prestação de serviços compatível 
com o objeto desse certame em características e qualidade. 

 
Somadas as razões que fundamentaram a aprovação dos atestados de capacidade técnica, considerados em conformidade 

com a regra editalícia (item 15.2.4), a Comissão de Licitação apresentou outros elementos para corroborar sua decisão, que seriam, 
a previsão editalícia da realização prévia de entrevistas dos profissionais (análise de perfil e compatibilidade para o serviço), e a 
realização de treinamento dos profissionais, ambas ações de responsabilidade do  CAPS – Centro de Atenção Psicossocial), 
atrelado a Secretaria Municipal de Saúde. 
 

Nesta toada, acrescenta-se a previsão editalícia sobre a responsabilidade do CAPS também pela fiscalização, 
monitoramento e avaliação dos serviços, nos termos da Lei de Licitações, e do Anexo I - DIRETRIZES DE FUNCIONAMENTO 
DOS SERVIÇOS RESIDENCIAIS TERAPÊUTICOS, da Portaria n.º 3.090, de 23 de dezembro de 2011, que “Estabelece que os 
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), sejam definidos em tipo I e II, destina-se recursos financeiros e custeio dos SRTs, e dá 
outras providências”, que anexamos. 

 
Sobre os assuntos mencionados, trazemos o que consta no Edital do Pregão Eletrônico 81/2021:  

 
10.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
(...)  
s) O profissional para ser contratado deverá ser entrevistado pelos profissionais do CAPS para análise 
de perfil e compatibilidade para o serviço que será prestado; 
 
28.2. DAS OBRIGAÇÕES 
(...) 
i) Será disponibilizado coordenador e técnico de enfermagem; 
j) O CAPS será responsável pelo treinamento dos cuidadores em saúde mental contratados. 
 
 
Item 24. DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO 
24.3.1. Compete à fiscalização designada pela Prefeitura, entre outras atribuições: 
a) Ordenar à licitante vencedora corrigir os serviços ou substituir os cuidadores de Saúde Mental que 
estejam em desacordo com as especificações; 
b) Encaminhar à Prefeitura o documento no qual relacione as ocorrências que impliquem em multas a 
serem aplicadas à licitante vencedora. 
(...) 
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28.2.2. Constituem obrigações da CONTRATADA: 
j) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do CONTRATANTE, prestando todos os 
esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações, caso ocorram; 

 
III – CONCLUSÃO 
 

Para clareza, fundamental lembrarmos que a capacidade técnica operacional, prevista no art. 30, inc. II da Lei 8.666/93, diz 
respeito à capacidade operativa da empresa licitante, mediante comprovação de “... aptidão para desempenho de atividade pertinente e 
compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das instalações e do aparelhamento e do 
pessoal técnico adequado e disponível para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da 
equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;” 

 
Destaca-se a jurisprudência do Tribunal de Contas da União: 

“Enquanto a capacitação técnico-profissional está relacionada à qualificação do corpo técnico, a capacitação técnico-operacional, por 
sua vez, é bem mais ampla e alcança requisitos empresariais, tais como estrutura administrativa, métodos organizacionais, processos 
internos de controle de qualidade, etc. Na prática, a qualificação comprovada de um profissional não é suficiente para 
garantir a experiência operacional da empresa à qual esse profissional esteja vinculado, seja na condição de prestador de serviço ou 
na condição de sócio, e, consequentemente, a qualidade da execução contratual poderá ser comprometida. Acórdão 2208/2016-TCU-
Plenário”. 

 
Oportuno consignar o que consta no Edital sobre a responsabilidade técnica pelos serviços objeto do 

contrato, previsto no Item 28.2.1 alíneas “h”, “i” e “j”: 
 

28.2. DAS OBRIGAÇÕES  
28.2.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:  
 
a) Efetuar o pagamento ajustado;  
b) Dar à CONTRATADA as condições necessárias à regular execução da Contrato;  
c) Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários para a execução do objeto;  
d) Notificar por escrito à CONTRATADA, a ocorrência de eventuais imperfeições durante a execução dos 
serviços, fixando prazo para a sua correção, bem como comunicar à mesma com antecedência mínima de 24 
(vinte e quatro) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do 
objeto deste instrumento;  
e) Acompanhar e fiscalizar a entrega dos serviços;  
f) Fornecer Atestados de Capacidade Técnica quando solicitado, desde que atendidas às obrigações 
contratuais.  
g) Disponibilizar casa mobiliada, onde funcionará a Residência Terapêutica tipo II por tempo indeterminado, 
pois, não há critério de obrigatoriedade da saída dos moradores da residência, levando em conta o processo de 
desinstitucionalização com a garantia de moradia e que só sairão da casa perante vontade própria;  
h) A Unidade De Saúde Mental CAPS elaborará projetos com a finalidade de reinserção a sociedade desses 
moradores com a participação de outros órgãos institucionais, para realização de propostas terapêutica 
individuais e grupais, a serem realizadas na unidade de CAPS e/ou fora;  
i) Será disponibilizado coordenador e técnico de enfermagem;  
j) O CAPS será responsável pelo treinamento dos cuidadores em saúde mental contratados.  

 
 

Neste diapasão, tratando de prova de capacidade técnico-operacional é necessário comprovar que a empresa executou 
obra/serviço com características compatíveis ao objeto a ser executado. No caso, competia à empresa SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA 
SAÚDE EIRELI ME comprovar desempenho de atividade pertinente e compatível ou similar, com o objeto da licitação, através de 

no mínimo 01 (uma) certidão ou atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, ônus do qual se 
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desincumbiu, conforme decidido pela Comissão de Licitação. 
 
Somado a isso, consta no certame que os profissionais apresentados pela contratada deverão ser 

entrevistados/avaliados e treinados pelo CAPS – Centro de Atenção Psicosocial, que também será a responsável pela 

coordenação técnica da unidade, sem olvidar da fiscalização, monitoramento e avaliação dos serviços. 
  

A licitante BEM ESTAR SAÚDE MEDICINA E DIAGNÓSTICO, apresentou sua peça recursal no dia 19/10/2021 às 
10h31min (despacho 67), intempestivamente, portanto, nos termos do item 18 do Edital, desta forma, não sendo mérito de análise em 
razão de transcorrido o prazo previsto no edital. 

 
No item 18 do Edital consta que não serão conhecidos contrarrazões apresentados fora do prazo legal, que 

será de 3 (três) dias, a partir do término do prazo do recorrente. Desta forma, o prazo da empresa Bem Estar começou no 
dia 14/10/2021 (após o prazo da recorrente que se deu no dia 13/10/2021 em virtude do prazo facultativo) e acabou no 
dia 18/10/2021 em virtude do final de semana. Portanto o recurso foi intempestivo, pois apresentado um dia após (dia 
19/10/2021). 

 
18. DOS RECURSOS 

18.1 Não serão reconhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente. 

Uma vez admitido o recurso será concedido ao recorrente o prazo de 03 (três) dias para apresentação 
das razões, pelo sistema eletrônico, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para, se 
desejarem, apresentar contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em igual número de dias, que 
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos 
elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.                                                                       
(grifamos) 

 
Diante de todo o exposto, OPINA-SE pelo INDEFERIMENTO DO RECURSO da empresa ADA HOME CARE 

EIRELI ME, devendo ser mantida a decisão da Comissão de Licitação que declarou vencedora do certame a empresa 
SÃO JOSÉ ASSISTÊNCIA SAÚDE EIRELI ME. 
 

Essas seriam as considerações a serem feitas a respeito do presente pleito, sem embargo de outros entendimentos, 
para com os quais manifestamos, desde já, o nosso respeito. 

 
Encaminhem-se os autos ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Registro para Deliberação. 

 
Registro, 12 de novembro de 2021. 

 
 

SANDRA TEIXEIRA 
Secretária Municipal de Negócios Jurídicos e Segurança Pública  

Prefeitura Municipal de Registro 
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