
AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO SESAP Nº 001/2012 
 

(PROCESSO ADMINISTRATIVO No. 26.125/2.011) 
 
CREDENCIAMENTO DE COMUNIDADE TERAPÊUTICA PARA PACIENTES 
USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM O POTENCIAL DE ABUSO 
(ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS).  
 
A PREFEITURA DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE, em conformidade 
com a legislação e normas pertinentes, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
dos interessados que no período de 05 de março de 2012, das 09:00 às 12:00 e 
das 13:30 às 16:30, na sede da Secretaria de Saúde Pública, sita na Avenida 
Presidente Kennedy, 8850 – Vila Mirim, em Praia Grande/SP, serão recebidos e 
abertos os documentos para o Credenciamento de Comunidade Terapêutica 
para pacientes usuários de substâncias psicoativas com o potencial de abuso 
(álcool e outras drogas), segundo critérios, termos e condições estabelecidos 
em edital e nos seus anexos. Poderão participar do presente procedimento 
administrativo as pessoas jurídicas do ramo pertinente ao objeto desta 
licitação, desde que estejam regularmente estabelecidas no país. As 
proponentes deverão apresentar carta de apresentação com a indicação do 
representante credenciado para praticar todos os atos necessários em nome da 
proponente em todas as etapas do Credenciamento, ou documento que 
comprove sua capacidade de representar, no caso de sócio ou titular. Os 
documentos deverão ser entregues em original ou por cópia autenticada em 
tabelionato ou por servidor deste Município com o encargo de recebê-los. Os 
documentos obtidos - via internet - terão veracidade confirmada em seus 
respectivos “sites” oficiais. As propostas serão analisadas por comissão 
especificamente constituída considerando ao objeto do Edital, a qual verificará 
a exeqüibilidade técnica, pertinência legal e condições de oferta à Secretaria de 
Saúde Pública conforme regulamentos do presente Edital, podendo o mesmo 
ser acessado gratuitamente em seu texto integral, no endereço eletrônico da 
Prefeitura da Estância Balneária de Praia Grande: www.praiagrande.sp.gov.br. 

Praia Grande, .... de ..... de 2012. 

Adriano Springmann Bechara – Secretário de Saúde Pública. 
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