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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

CREDENCIAMENTO Nº. 007/2017 

Razão Social:____________________________________________________________________ 

CNPJ Nº:_______________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________________ 

E-mail:_______________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________ Estado: ___________ Telefone/Fax:______________________ 

Pessoa para contato: _____________________________________________________________ 

Recebemos, através de e-mail (carlosjose@santaluzia.mg.gov.br) nesta data, cópia do instrumento 
convocatório da licitação acima identificada. 

Local:_________________, _____ de ________________ de  2017 

___________________________________________________ 

Assinatura 

Visando à comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Santa Luzia e essa empresa, solicito 
de Vossa Senhoria preencher o recibo de entrega do edital e remeter a Superintendência de Compras 
e Licitações por meio do e-mail: carlosjose@santaluzia.mg.gov.br ou fax: (31) 3641- 52 – 57. 

A não remessa do recibo exime a Superintendência de Compras e Licitações da comunicação de 
eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 
adicionais.   

mailto:carlosjose@santaluzia.mg.gov.br
mailto:carlosjose@santaluzia.mg.gov.br
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EDITAL - RETIFICADO EM 22 DE MARÇO 

O presente edital foi retificado nos itens 3.3, 4.1 letra k, s, t, u, 13.1.10, no Termo de Referência 
itens 3.3, correção da descrição do procedimento de código 020703002, 15.1.11, na minuta do 
contrato item 7.11, provocados pelos esclarecimentos de clínicas juntados aos autos do 
processo. 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº. 007/2017 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ n.º 11.285.036/0001-85, sediado na Av. VIII, n.º 50, Bairro Carreira Comprida, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas, torna público, para conhecimento dos interessados, que se fará 
realizar o CREDENCIAMENTO 007/2017, PROCESSO ADMINISTRATIVO 011/2017, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR 
IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA, contemplando PROCEDIMENTOS COM 
FINALIDADES DIAGNOSTICAS, EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 
MAMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA E ULTRASSONOGRAFIA, constantes na 
tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS, especificados no Anexo I, a 
partir do dia 09/03/2017. 

1. DA VINCULAÇÃO LEGAL 

O Credenciamento de que se trata é regido pelas disposições constantes do presente edital, e no que 
for omisso, pelas Leis nº 8.666/93, Lei Municipal nº 2.130/99 e de demais normas aplicáveis à 
espécie.  

2. DO OBJETO 

2.1. O Objeto do presente Edital é o credenciamento de pessoas jurídicas especializadas para a 
prestação de serviços de DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA 
contemplando PROCEDIMENTOS COM FINALIDADES DIAGNOSTICAS, EXAMES DE 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA E 
ULTRASSONOGRAFIA, constantes na tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares do SUS, conforme estipulado neste edital e seus Anexos. 
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3. DAS CONDIÇÕES DE CREDENCIAMENTO 

3.1. Poderão participar do presente Credenciamento, pessoas jurídicas, devidamente habilitadas, 
com idoneidade econômico-financeira, com regularidade jurídico-fiscal, que não tenham sofrido 
penalidade de suspensão ou declaração de indignidade por parte do Poder Público e que satisfaçam 
as condições fixadas neste edital e anexos, e que aceitem as normas estabelecidas. 

3.2 - O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto do Credenciamento. 

3.3 - O interessado deverá cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no Código 
Sanitário Estadual Lei nº 13.317/99; RDC /ANVISA nº 38 de04/06/2008, RDC/ ANVISA 302/05; 
(retirado), Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998, RDC/ANVISA nº 50 de21/02/2002, 
RDC/ANVISA n°38 de 04/06/2008 e demais normas aplicadas à atividade de serviços de imagem. 

3.4 - A FCES – Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde deverá ser compatível com o objeto 
deste Credenciamento e estar atualizada no sistema cadastral, nos últimos 3 (três) meses. 

3.5 - Em clínicas / hospitais próprios no município de Santa Luzia ou da Região Metropolitana de 
Belo Horizonte, localizadas num raio máximo de 60 km do centro de Santa Luzia. 

3.6 – Os prestadores de serviços poderão receber solicitações de marcação de exames advindos da 
unidade de Pronto atendimento e Hospital Municipal, que deverão ser agendados num prazo 
máximo de até 12 horas. 

 

4. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

4.1. O Envelope de Habilitação deverá conter a documentação relativa à habilitação jurídica, à 
regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e à qualificação técnica: 

a) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

b) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente com suas eventuais 
alterações supervenientes, em vigor e devidamente registrados na Junta Comercial, 
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c) Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 

d) Certidão de Regularidade de Débito com as Fazendas Estadual e Municipal da sede da 
pessoa jurídica, na forma da lei; 

e) Certidão de Regularidade para com a Secretaria da Receita Federal e a Procuradoria da 
Fazenda Nacional; 

f) Certidão de Regularidade de Débito para com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS); 

g) Certidão de regularidade de Inexistência de Débitos da Justiça do Trabalho (CNDT) ou 
Certidão Positiva de Débitos Trabalhista em nome do interessado com os mesmos efeitos da CNDT; 

h) Certidão de Regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

i) Cópia da Cédula de Identidade e CPF do(s) Representante(s) Legal(is) da empresa; 

j) Certidão negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da 
pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedido no domicílio da pessoa física, com data de 
emissão de no máximo 90 (noventa) dias a data do pedido de credenciamento; 

k) Registro da empresa com a Inscrição vigente, junto ao Conselho Regional de Classe ao qual 
pertença o responsável técnico da empresa, com a devida responsabilidade técnica delegada a pelo 
menos um profissional habilitado, médico ou farmacêutico ou biomédico, conforme disposição 
contida no item 4.10 alíneas a, b, c – da Portaria CVS – 13, de 04-11-2005. RDC-302/ANVISA/MS, 
(retirado) comprovando vínculo permanente do responsável técnico com a empresa. 

l) Título de Especialista do Profissional que irá atuar na especialidade; 

m) Preenchimento de ficha cadastral (no ato da entrega dos documentos); 

n) Alvará Sanitário conforme a Lei Municipal nº 2.255/00; 

o) Alvará de Localização e Funcionamento conforme Lei Municipal nº 3.160/2010; 
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p) Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde conforme Portarias SAS nº 376, 3/10/2010 
e nº 511 de 29/12/2000 do Ministério da Saúde. 

q) Declaração de que a empresa não foi declarada inidônea, nem sofreu suspensão temporária 
de licitar, perante o Poder Público FEDERAL, ESTADUAL ou MUNICIPAL, (ANEXO IV).  

r) Declaração expressa de que a empresa aceita e que irá cumprir todas as condições e 
exigências estabelecidas no edital e que caso venha a ser adjudicatária, (ANEXO III). 

s) Comprovação de que participa dos seguintes programas:  

1. Que participa de programa de Medicina do Trabalho como Programa de Prevenção de 
Riscos Ocupacionais (PPRO) e de Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), 
conforme disposição contida; RDC-302/ANVISA/MS. 

2. Do programa de reciclagem periódica pretendida (educação continuada), de seus 
profissionais técnicos em todos os níveis, com emissão de certificados, conforme RDC-
302/ANVISA/MS. 

3. Do programa de controle de qualidade do processo de análise laboratorial interno; 
conforme estabelecido na RDC-302/ANVISA/MS. 

4. Que possui Licença de funcionamento específica ao objeto licitado, expedida pelo 
órgão competente comprovando que a licitante está enquadrada nas normas técnicas do Código 
Sanitário correspondente, conforme RDC-302/ANVISA/MS  

5. Que possui Inscrição no Cadastro Nacional de estabelecimentos de Saúde – CNES; da 
sede da licitante, contemplando os tipos de serviços cadastrados, compatíveis com a complexidade 
ao atendimento dos serviços e exames a serem executados (licitados): atendimento prestado, 
serviços e classificação, nível de hierarquia e turno de atendimento em conformidade com a Portaria 
nº 1.034, de 5 de maio de 2010;  

t) Declaração expressa da licitante, sob as penas da Lei, que prazo de 02 (dois) dias úteis, 
como condição a ser atendida para ensejar o direito a celebração do contrato, apresentará as 
comprovações abaixo:  
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1. Que possui veículos a serem disponibilizados para transporte de acordo com as 
normas técnicas, RDC-302-ANVISA/MS; em número suficiente para prestação de serviço objeto da 
licitação e o respectivo procedimento operacional padrão (POP) conforme RDC-302/ANVISA/MS; 

2. Que possui programa de gerenciamento de resíduos em conformidade com a 
RDC/ANVISA nº 302/2005. 

3. Que possui em seu quadro permanente, profissional técnico de nível superior 
legalmente habilitado, detentor de Título de Especialização em Análises Clínicas ou Título de 
Especialização em Patologia Clínica ou outro título que possa substituí-lo, sendo que a comprovação 
do vínculo permanente será realizada através de documentação que demonstre o vínculo da licitante 
com o profissional indicado, por intermédio de uma das seguintes opções: contrato social, se sócio; 
ou registro na carteira de trabalho; ou contrato de prestação de serviços; ou ficha de registro de 
empregado.  

u) Certificados de qualidade ISO 9001, DICQ e PALC. 

4.2. Será considerado habilitado o licitante que apresentar os documentos relacionados neste item. 

4.3. O licitante que participar do certame declarando que cumpre os requisitos de habilitação e não 
cumpri-los, será inabilitado e estará sujeito às penalidades previstas no item 11 do Edital. 

4.4. Constituem motivos para inabilitação do licitante: 

4.4.1. A não apresentação da documentação exigida para habilitação; 

4.4.2. A apresentação de documentos comprobatórios da regularidade fiscal que difere do CNPJ 
cadastrado para a presente licitação; 

4.4.3. A substituição dos documentos exigidos para habilitação por protocolo de requerimento 
de certidão; 

4.4.4. O não cumprimento dos requisitos de habilitação. 

4.5. Toda documentação deverá ser apresentada em cópias autenticadas em cartório ou de acordo 
com o art. 32 da Lei 8.666/93. 
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4.6. É de responsabilidade exclusiva e integral do credenciado a utilização de pessoal para execução 
dos respectivos procedimentos, incluídos encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 
comerciais resultantes de vínculo empregatício, cujo ônus e obrigações, em nenhuma hipótese, 
poderão ser transferidos para o Município ou para o Ministério da Saúde. 

5. DA ADESÃO AO CREDENCIAMENTO 

Torna-se implícito que os proponentes que responderem ao CREDENCIAMENTO, concordam 
integralmente com os termos do presente Edital e seus anexos. 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 

6.1. - O credenciamento dos prestadores ocorrerá nas seguintes condições: 

6.1.1- Todo prestador que atender às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, será 
credenciado. 

6.1.2.- Os prestadores deverão estar com a documentação exigida neste Edital. 

6.1.3. As propostas deverão estar de acordo com as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 

6.1.4 - Terão preferência de contratação, os prestadores públicos, seguidos pelas entidades 
filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º, do artigo 199, da Constituição da 
República, e artigo 25, da Lei Federal nº 8.080/90. 

6.1.5 - Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde que efetivamente 
se encontrem em atividade, e com capacidade técnica para prestar serviços segundo cotas e fluxo de 
autorização e encaminhamentos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.1.6 - Os serviços serão distribuídos entre os prestadores credenciados, de acordo com a 
disponibilidade de cada um, de forma igualitária considerando a demanda do município. 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
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Toda documentação mencionada no presente Edital deverá ser entregue dentro de um envelope 
lacrado, na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no setor de Compras e Licitações, localizado à 
Av. VIII, nº 50, Carreira Comprida, Santa Luzia-MG, a partir do dia 09/03/2017, por tempo 
indeterminado, no horário de 08:30 às 16:00 horas . 

 
CREDENCIAMENTO Nº 007/2017 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE 
DIAGNÓSTICA CONTEMPLANDO PROCEDIMENTOS COM FINALIDADES 
DIAGNOSTICAS, EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, 
MAMOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, CONSTANTES NA TABELA 
UNIFICADA DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES DO SUS, 
ESPECIFICADOS NO ANEXO l DO EDITAL, ATENDENDO A REDE BÁSICA DE SAÚDE 
AMBULATORIAL, ESPECIALIZADA, URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS E HOSPITALAR 
DO MUNICIPIO. 

RAZÃO SOCIAL: 

END: 

CEP: 

8. DA CONFERIÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Será conferido o credenciamento ao solicitante que dispuser de toda a documentação 
devidamente apropriada. 

8.2. O resultado do presente Credenciamento será publicado na Imprensa Oficial de Minas Gerais 
e/ou afixado no Quadro de Aviso da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 

8.3. O(s) apto(s) ao credenciamento será(ão) notificado(s) de acordo com o item 11 do edital. 

8.4. O presente Edital terá vigência por prazo indeterminado, até disposição em sentido contrário a 
ser determinado pela autoridade competente. 
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8.5. Enquanto estiver vigente o Edital, fica permitido o credenciamento, a qualquer tempo, de 
qualquer interessado, desde que preencha as condições ora exigidas e que exista demanda por parte 
do Município, devendo marcar-se nova data para apresentação da documentação e avaliação da 
mesma por parte da Comissão Permanente de Licitação. 

9. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1 - Requisitos para a prestação dos serviços propostos no Edital para realização de exames de 
Imagem aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Secretaria Municipal de Saúde de Santa 
Luzia (SMSL), de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais 
Especiais do SUS (Tabela Unificada do SUS). 

9.1.1 - Os usuários do SUS-SL serão encaminhados para as unidades prestadoras de serviços com a 
solicitação dos exames/procedimentos devidamente autorizada pelo setor de Controle e Avaliação 
ou serão agendados/regulados por este mesmo setor..  

9.2 - Da oferta de serviços: 

9.2.1 - Os procedimentos ofertados deverão atender a todas as faixas etárias, não se permitindo que 
seja estabelecido limite de idade, exceto para as faixas constantes da Tabela Unificada do SUS. 

9.2.2 - Deverá ser garantido o acesso para portadores de necessidades especiais e pacientes em 
maca. 

9.3 - Da realização dos exames: 

9.3.1 - Havendo solicitação e/ou indicação do uso de contraste, sem ônus para o usuário, o mesmo 
deverá ser usado, exceto em situações que envolvam risco para o paciente. A UTILIZAÇÃO DO 
CONTRASTE IODADO É DE INTEIRARESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. 

9.3.2 -Os exames de biópsia por imagem, realizados por agulha fina (PAAF) ou por retirada de 
fragmentos (core biópsia), deverão contemplar todos os órgãos. A técnica a ser utilizada na biópsia 
por imagem deverá ser definida pelo radiologista de acordo com a solicitação, hipótese diagnóstica e 
eventuais alterações encontradas durante a realização do exame. 
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9.3.3 – O prestador deverá realizar o exame e encaminhar, mensalmente, ao Controle e Avaliação do 
município uma planilha em ordem alfabética, contendo o nome do usuário, exame solicitado,data e 
horário de realização do exame,acompanhada das respectivas guias,em ordem alfabética. 

10. DOS RECURSOS 

10.1. Os atos praticados pela Comissão de Licitação são susceptíveis de recursos pelos licitantes no 
prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de divulgação na forma do art. 109 da Lei 8.666/93. 

10.2. Os recursos deverão ser interpostos mediante petição devidamente fundamentada e subscrita 
pelo representante legal do concorrente ou por procurador habilitado na forma da lei. 

11. DO PAGAMENTO 

11.1 - A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador pelos serviços 
efetivamente prestados, conforme valores constantes da Tabela de Preços do SUS. 

11.2 - As propostas de ofertas de serviços aprovadas relativas a este Edital, não implicarão em 
nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores 
correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, e efetivamente prestados. 

11.3 - A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão 
estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser compatível com 
os procedimentos contratados. 

11.4 - O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o 3º (terceiro) dia útil do mês 
subsequente à prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma definido pela SMS/SUS-SANTA 
LUZIA, as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS/MS: Boletim de Produção 
Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), 
Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC) e outros que vierem a sucedê-
los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela SMS 
SANTA LUZIA, o prestador de serviços, receberá até o5° (quinto) dia útil, do mês subsequente à 
apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados. 
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12. DO CONTRATO E DO PRAZO DE CREDENCIAMENTO 

12.1. As empresas serão convocadas para assinar o contrato de prestação de serviços no prazo de 05 
(cinco) dias a contar da Convocação, conforme minuta constante do Anexo V, que integra este 
Edital.  

12.2. O credenciamento se efetivará após a assinatura do termo contratual. 

12.3. O prazo para início da prestação de serviços será imediatamente após a assinatura do contrato.  

12.4. O contrato terá o prazo de 12 (doze) meses a contar da data da sua assinatura podendo ser 
renovado por iguais períodos de conformidade com o inciso II do art. 57 da Lei nº. 8.666/93, por 
meio de termo aditivo.  

13. DAS OBRIGAÇÕES 

13.1 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES 

13.1.1 - Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento contratado. 
Para os efeitos deste Edital consideram-se profissionais próprios do prestador: 

13.1.1.1 - O membro do seu corpo clínico; 

13.1.1.2 - O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 

13.1.1.3 - O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviços ao prestador, ou 
seja, por este autorizado e formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde/CNES. 

13.1.2 - Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados através deste 
Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos comprovantes de pagamento dos 
encargos devidos sempre que solicitado. 

13.1.3 - É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos serviços 
terceirizados a eles vinculados. 
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13.1.4 - É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de Informações 
Ambulatórias (SIA) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a este. 

13.1.5 - Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado, a apresentar ao SUS-SANTA LUZIA, 
sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 
exigidas. 

13.1.6 - No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas: 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim como solicitar doações em 
dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para exames; 

b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, 
por  profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos serviços provenientes do contrato 
regulado por este Edital. 

c) O prestador deverá manter, durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as condições 
de habilitação exigidas no Credenciamento. 

d) Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade da assistência. 

e) O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

13.1.7 - Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar 
defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem como a 
ausência temporária de profissionais, deverão ser comunicados imediatamente à SMS/SUS-SANTA LUZIA 
com proposta de solução visando a não interrupção da assistência. 

13.1.8 - Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 

13.1.9 - Manter arquivo com os laudos por período de 05(cinco) anos – conforme estabelecido na RDC 
302/05 – (retirado) e liberação da segunda via até 48 horas após a solicitação; 

13.1.10 - É obrigação do prestador, atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal 
e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

13.1.11 - O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas 
de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-SANTA LUZIA e da 
gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 
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13.1.12 - O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e serviços pertinentes 
oferecidos. 

13.1.13 - O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 

13.1.14 - O prestador deverá justificar à SMS/SUS-SANTA LUZIA e ao paciente, ou seu representante, por 
escrito, as razões técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste Edital. 

13.1.15 - O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos 
pacientes. 

13.1.16 - Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier 
causar ao SUS-SANTA LUZIA ou ao usuário encaminhado. 

13.1.17 - Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução nº 
196 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

13.1.18 - São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-SANTA LUZIA: 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, controle acionário, 
mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia autenticada da Certidão da Junta 
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao 
SUCAF e a CNES, 

b) Executar os serviços prestados ao SUS-SANTA LUZIA rigorosamente dentro das suas respectivas 
normas técnicas. 

c) Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços de Saúde/PNASS e 
promover as adequações necessárias, quando for o caso. 

d) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Edital. 

e) Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou permanentemente 
designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar, acompanhar e auditar a execução dos 
serviços prestados. 

f) Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade suplementar 
exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto do Contrato, fica desde já 
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reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 
8.080/90. 

g) A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes da Secretaria 
Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador nos termos da legislação 
referente a licitações e contratos administrativos. 

h) O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS-SANTA 
LUZIA e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticadas por 
seus profissionais ou prepostos. 

I) Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na proposta e 
devidamente aprovado pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas. 

J) O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente a Contratada, na pessoa de 
prepostos ou estranhos. 

 

13.2 – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

13.2.1 - Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 
realizados. 

13.2.2 - Pagar mensalmente as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços 
efetivamente prestados. 

13.2.3 - Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos 
serviços. 

13.2.4 - Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, 
pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

13.2.5 - Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e fixando-lhe 
prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

13.2.6 - Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial de Minas Gerais– DOMG, no 
prazo estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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13.3 – DO DESCREDENCIAMENTO 

13.3.1. Durante a prestação dos serviços, o prestador fica proibido de: 

a) Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços do SUS; 

b) Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário; 

c) Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco; 

d) Solicitar qualquer tipo de doação; 

e) Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e Avaliação, Auditoria e/ou SOS 
Saúde sobre atendimento do usuário; 

f) Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do prestador 
poderá ensejar a rescisão do contrato; 

g) Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como paralisá-lo sem justa causa e 
prévia comunicação à SMS/SUS-SANTA LUZIA; 

H) Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços, contrariando os regulamentos emanados desta 
Secretaria e de disposições legais pertinentes. 

i) O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas para o 
atendimento, sendo excluído do rol de credenciados de forma imediata. 

 

13.4- OBRIGAÇÕES DAS PARTES (ESPECÍFICAS AO OBJETO): 

 
a) A CONTRATADA deverá disponibilizar agenda de vagas para os exames com, no máximo de 10 (dez) 

dias de antecedência para o exame; 
b) A CONTRATADA deverá disponibilizar os preparos para os exames através de e-mail para ser 

impresso e entregue aos pacientes; 
c) A CONTRATADA deverá encaminhar o sumário da produção, bem como os pedidos médicos 

executados para serem conferidos antes da emissão da nota fiscal (planilha em ordem alfabética, 
contendo o nome do usuário, exame solicitado,data e horário de realização do exame, acompanhada 
das respectivas guias,em ordem alfabética); 

d) A CONTRADA deverá digitar os exames executados no Sistema de Informação do Ministério da Saúde 
(BPA – Boletim de Produção Ambulatorial); 
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14. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

14.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no contrato ensejará a aplicação 
das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, podendo a Contratante, garantida 
a defesa prévia e o contraditório, aplicar à Credenciada as seguintes penalidades, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

I. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 
das necessárias medidas de correção; 

II. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso; 

b) vinte por cento sobre o valor do serviço com vícios ou defeitos ocultos que o torne 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 
Credenciadas; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública 
Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
do prestador de serviço perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o credenciado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação 
ou omissão. 

14.2. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública 
Municipal aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de 
até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida, conforme 
previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993. 
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14.3. A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua previsão 
expressa e suficiente no edital e no contrato, quando houver, por meio de cláusula que contenha a 
indicação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos respectivos percentuais 
aplicáveis, conforme art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

14.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
cinco dias úteis. 

14.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. O Credenciamento se efetivará após assinatura do Termo Contratual e documentos 
relacionados, com respectivo Termo de Declaração e Compromisso. 

15.2. Toda Informação referente ao presente Credenciamento será fornecida pela Comissão de 
licitação. 

15.3. Ao inscrever-se no presente Credenciamento o interessado declara conhecer, aceitar e 
obedecer plenamente os termos do presente Edital e de possuir os documentos comprobatórios das 
condições nele exigidas. 

15.4. É vedada a transferência total ou parcial, para terceiros, do objeto do presente Edital. 

15.5. O cancelamento da prestação dos serviços terá lugar de pleno direito independente de 
interposição judicial ou extrajudicial, quando a empresa : 

a) Recusar-se a prestar serviços preestabelecidos na ordem da Convocação; 

b) Falir ou dissolver-se; 

c) Transferir no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta Licitação, sem prévia e 
expressa anuência da Prefeitura Municipal de Santa Luzia. 
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15.6. Poderá ser rescindido o contrato, nas hipóteses previstas na Lei nº. 8.666/93 com suas 
alterações, e por conveniência e oportunidades da Administração Pública Municipal. 

15.7. Maiores informações serão prestadas na Prefeitura Municipal de Santa Luzia, no 
Departamento de Licitações ou pelo telefone (31) 3642-3829. 

15.8. Fazem parte do presente Edital de Credenciamento os Anexos: 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO; 

ANEXO II – MODELO DE CARTA CREDENCIAL; 

ANEXO III - TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE; 

ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO. 

15.9. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Luzia/MG, para dirimir quaisquer demandas 
decorrentes do presente Edital. 

Santa Luzia, 09 de fevereiro de 2017. 

 
 

Silvia Ângela da Conceição 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 

________________________________________  
Karina Silva Araujo  

Secretária Mun de saúde  
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ANEXO I 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1 – OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste Edital a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE DIAGNÓSTICO POR IMAGEM E/OU COM FINALIDADE DIAGNÓSTICA. 

1.2 - A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim, a quantidade que lhe 
interessar para atender a demanda da SMS/SUS/SANTA LUZIA. 

1.3 - A Estrutura da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS e a Composição dos Atributos 
que compõem a Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS; estão disponíveis para amplo, 
irrestrito e livre acesso a todos os cidadãos para conhecimento e consultas específicas, nos sítios da 
Secretaria de Atenção à Saúde, www.saude.gov.br/sas, e http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-
unificada/app/sec/inicio.jsp.  

 

2 - JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1 - Atendimento à demanda de exames especializados, cuja oferta de prestadores de serviço na rede, seja 
inexistente ou insuficiente. 

3 – CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1 - Poderão participar do presente Credenciamento pessoas jurídicas, que satisfaçam as condições 
fixadas neste Edital e seus Anexos, observados os preceitos do item 4.1 do presente termo. 

3.2 - O interessado deverá prestar serviço compatível com o objeto do Credenciamento. 

3.3 - O interessado deverá cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no Código 
Sanitário Estadual Lei nº 13.317/99; RDC /ANVISA nº 38 de 04/06/2008, RDC/ ANVISA 302/05;(retirado) 
Portaria/MS/SVS nº 453, de 01 de junho de 1998, RDC/ANVISA nº 50 de 21/02/2002, RDC/ANVISA n°38 de 
04/06/2008 e demais normas aplicadas à atividade de serviços de imagem e ou com finalidade diagnóstica. 

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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3.4 - A FCES – Ficha Cadastral de Estabelecimentos de Saúde deverá ser compatível com o objeto deste 
Credenciamento e estar atualizada no sistema cadastral, nos últimos 3 (três) meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 – ESPECIFICAÇÕES DO SERVIÇO 

 
 

QUANT CODIGO DESCRIÇAO VALOR 
UNITARI
O 

VALOR TOTAL 

1 800 02.11.05.005-9 ELETROENCEFALOGRAMA-
ADULTO E PEDIÁTRICO 

R$ 25,00 R$ 20.000,00 

2 400 02.11.05.006-7 ELETRONEUROMIOGRAFIA R$ 27,00 R$ 10.800,OO 
3 300 02.11.05.010-5 POLISSONOGRAFIA R$ 170,00 R$ 51.000,00 
4 400 02.11.09.001-8 ESTUDO URODINAMICO R$ 7,62 R$ 3.048,00 
5 
 

100 020405017 URETROCISTOGRAFIA 52,11 R$ 10.422,00 

6 
 

200 020405018 UROGRAFIA VENOSA 57,40 R$ 11.480,00 

7 400 02.09.01.002-9 COLONOSCOPIA R$ 112,66 R$ 45.064,00 
8 1500 02.09.01.003-7 ENDOSCOPIA DIGESTIVA 

ALTA 
R$ 48,16 R$ 72.240,00 

9 800 02.08.01.003-3 CINTILOGRAF. MIOCARDICA  
REPOUSO 

R$ 383,07 R$ 306.456,00 

10 800 02.08.01.002-5 CINTILOGRAF. MIOCARDICA  
STRESS 

R$408,52 R$ 326.816,00 

11 600 02.11.02.004-4 HOLTER 24 HORAS R$ 30,00 R$ 18.000,00 
12 600 02.11.02.005-2 MAPA MONITORIZAÇAO 

AMBUL. DE PA 
R$ 10,07 R$ 6.042,00 
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13 300 02.05.01.002-4 ECOCARDIOGRAMA 
TRANSESOFÁGICO 

R$165,00 R$49.500,00 

14 1200 02.05.01.003-4 ECOCARDIOGRAMA 
TRANSTÓRACICO ADUTO E 
INFANTIL 

R$ 39,94 R$ 47.928,00 

15 40 02.05.02.001.1 ECODOPPLER 
TRANSCRANIANO 

R$ 117,00 R$ 4.680,00 

16 80 020405001 CLISTER  OPACO  C/ DUPLO 
CONTRASTE 

R$ 47,76 R$3.820,80 

17 400 020406003 ESCANOMETRIA R$7,77 R$ 3.108,00 

18 600 0211080055 ESPIROMETRIA R$6,36 R$ 3.816,00 

19 400 02.04.06.002-8 DENSITOMETRIA ÓSSEA R$ 55,10 R$ 22.040,00 
20 300 02.10.01.010-0 ARTERIOGRAFIA CEREBRAL R$ 504,45 R$ 151.335,00
21 300 02.01.01.041-0 BIOPSIA DE  PROSTATA R$92,38 R$ 27.714,00 
22 300 02.01.01.003-8 BIOPSIA DE TIREOIDE R$ 200,56 R$ 60.168,00 
23 400 02.01.01.056-9 BIOPSIA DE MAMA R$ 35,00 R$ 14.000,00 
24 200 02.01.01.021-6 BIOPSIA DE FÍGADO R$ 71,15 R$ 14.230,00 
25 200 02.01.01.043-7 BIOPSIA DE  RIM R$ 46,19 R$ 9.838,00 

TOTAL R$1.282.745,80

 

 

 

 

 

 

-DIAGNÓSTICO POR MAMOGRAFIA- 

Código DV Procedimento Valor 
Unitário R$ 

020403018 8 MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO 45,00 

020403003 0 MAMOGRAFIA  22,50 
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- DIAGNÓSTICO POR TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- 

Código DV Procedimento ValorUnitário R$  

020600000 6 
Subgrupo 0206 - Diagnóstico por 

Tomografia 

 
020601000 1 

Forma de Organização 020601 - tomografia 
da cabeça, pescoço e coluna vertebral 

 
020601001 0 

tomografia computadorizada de coluna cervical 
c/ ou s/ contraste 86,76 

020601002 8 
tomografia computadorizada de coluna lombo-
sacra c/ ou s/ contraste 101,10 

020601003 6 
tomografia computadorizada de coluna torácica 
c/ ou s/ contraste 86,76 

020601004 4 
tomografia computadorizada de face / seios da 
face / articulações temporomandibulares 86,75 

020601005 2 tomografia computadorizada de pescoço 86,75 

020601006 0 tomografia computadorizada de sela túrcica 97,44 

020601007 9 tomografia computadorizada do crânio 97,44 

020601008 7 tomomielografia computadorizada 138,63 

020601009 5 Tomografia por Emissão de Pósitrons (PET-CT) 2.107,22 

020602000 7 
Forma de Organização 020602 - tomografia 
tórax e membros superiores 

 
020602001 5 

tomografia computadorizada de articulações de 
membro superior 86,75 

020602002 3 tomografia computadorizada de segmentos 
apendiculares (braço,antebraço,mão, coxa, 

86,75 
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perna e pé) 

020602003 1 tomografia computadorizada de tórax 136,41 

020602004 0 
tomografia computadorizada de 
hemitórax/pulmão / mediastino 136,41 

020603000 2 
Forma de Organização 020603 - tomografia 
do abdômen, pelve e membros inferiores 

 
020603001 0 

tomografia computadorizada de abdômen 
superior 138,63 

020603002 9 
tomografia computadorizada de articulações de 
membro inferior 86,75 

020603003 7 
tomografia computadorizada de pelve / bacia 
/abdome inferior 138,63 

  

angiotomografia computadorizada de crânio 
(arterial e venoso) 673,40 

  

angiotomografia computadorizada de tórax  
(arterial e venoso) 

           673,40 

  

angiotomografia computadorizada de aorta 
toracica ( venoso) 

           673,40 

  

angiotomografia computadorizada de aorta 
abdominal ( venoso) 

          673,40 

  

angiotomografia computadorizada de região 
cervical (arterial e venoso) 

          673,40 

 

 

 

-DIAGNÓSTICO POR RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 

Código DV Procedimento 
Valor Unitário 
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R$ 

020700000 0 
Subgrupo 0207 - Diagnóstico por 

Ressonância Magnética 

 

020701000 5 

Forma de Organização 020701 - ressonância 
magnética da cabeça, pescoço e coluna 
vertebral 

 020701001 3 angiorressonância cerebral 268,75 

020701002 1 
ressonância magnética de articulação temporo-
mandibular (bilateral) 268,75 

020701003 0 ressonância magnética de coluna cervical 268,75 

020701004 8 ressonância magnética de coluna lombo-sacra 268,75 

020701005 6 ressonância magnética de coluna torácica 268,75 

020701006 4 ressonância magnética de crânio 268,75 

020701007 2 ressonância magnética de sela túrcica 268,75 

020702000 0 
Forma de Organização 020702 - ressonância 
magnética do tórax e membros superiores 

 020702001 9 ressonância magnética de coração / aorta c/ cine 361,25 

020702002 7 
ressonância magnética de membro superior 
(unilateral) 268,75 

020702003 5 ressonância magnética de tórax 268,75 

020703000 6 

Forma de Organização 020703 - ressonância 
magnética do abdômen, pelve e membros 
inferiores 

 020703001 4 ressonância magnética de abdômen superior 268,75 

020703002 2 
ressonância magnética de bacia / pelve /abdome 
superior – inferior. 268,75 
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020703003 0 
ressonância magnética de membro inferior 
(unilateral) 268,75 

020703004 9 ressonância magnética de vias biliares 268,75 

 

 
 

 - SEDAÇÃO PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA- 

Código DV Procedimento Valor 
Unitário R$ 

040000000 8 Grupo 04 - Procedimentos Cirúrgicos    

041700000 6 Subgrupo 0417 -Anestesiologia   

041701000 1 Forma de Organização 041701 - Anestesias   

041701006 0 sedação 15,15 

 

 - SEDAÇÃO PARA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA- 

Código DV Procedimento Valor 
Unitário R$ 

040000000 8 Grupo 04 - Procedimentos Cirúrgicos    

041700000 6 Subgrupo 0417 -Anestesiologia   

041701000 1 Forma de Organização 041701 - Anestesias   

041701006 0 sedação 15,15 

 

-DIAGNÓSTICO POR ULTRASSONOGRAFIA- 
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Código DV Procedimento Valor 
Unitário R$ 

020500000 2 Subgrupo 0205 - Diagnóstico por Ultra-sonografia   

020502000 3 
Forma de Organização 020502 - ultra-sonografia dos 
demais sistemas   

020502003 8 
ultra-sonografia de abdômen superior (fígado, vesícula, vias 
biliares) 24,20 

020502004 6 ultra-sonografia de abdômen total 37,95 

020502005 4 ultra-sonografia de aparelho urinário 24,20 

020502006 2 ultra-sonografia de articulação 24,20 

020502007 0 ultra-sonografia de bolsa escrotal 24,20 

020502009 7 ultra-sonografia mamaria bilateral 24,20 

020502010 0 ultra-sonografia de próstata (via abdominal) 24,20 

020502011 9 ultra-sonografia de próstata (via transretal) 24,20 

020502012 7 ultra-sonografia de tireóide 24,20 

020502013 5 ultra-sonografia de tórax (extracardíaca) 24,20 

020502014 3 ultra-sonografia obstétrica 24,20 

020502015 1 ultra-sonografia obstétrica c/ Doppler colorido e pulsado 39,60 

020502016 0 ultra-sonografia pélvica (ginecológica) 24,20 

020502017 8 ultra-sonografia transfontanela 24,20 

020502018 6 ultra-sonografia transvaginal 24,20 

020502019 4 
marcação de lesão pré-cirurgica de lesão não palpável de 
mama associada à US 25,43 

020502020 8 
ultra-sonografia de mama unilateral p/avaliação possíveis 
complicações de implante de prótese 12,10 
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020502021 6 
ultra-sonografia de mama bilateral p/avaliação de possíveis 
complicações de implante de prótese 24,20 

 

4.1 - VALORES QUANTITATIVOS E FINANCEIROS PARA REALIZAÇÃO DOS EXAMES DE 
MAMOGRAFIA, TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONANCIA MAGNÉTICA E 
ULTRASSONOGRAFIA, QUAIS SEJAM: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE GLOBAL ANO VALOR R$ GLOBAL ANO 
MAMOGRAFIA 3500 R$157.500,00 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA 2500 R$522.500,00 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA 2000 R$440.000,00 
ULTRASSONOGRAFIA 4800 R$116.160,00 

TOTAL R$1.236.160,00 

 4.2 - O VALOR FINANCEIRO TOTAL, INCLUINDO TODOS OS EXAMES DESTE 
TERMO DE REFERENCIA ESTIMADO PARA 2017 É DE R$2.518.905,80 (Dois milhões 
quinhentos e dezoito mil novecentos e cinco reais e oitenta centavos). 

 

5 - LOCAIS DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS  

5.1 - Em clínicas / hospitais próprios no município de Santa Luzia ou da Região Metropolitana de Belo 
Horizonte, localizados num raio máximo de 60 km do centro de Santa Luzia. 

5.2 – Os prestadores de serviços poderão receber solicitações de marcação de exames advindos da 
unidade de Pronto atendimento e do Hospital Municipal,que deverão ser agendados num prazo máximo de 
até 12 horas. 

6 - DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS 

6.1. - O credenciamento dos prestadores ocorrerá nas seguintes condições: 

6.1.1- Todo prestador que atender às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos será credenciado. 

6.1.2.- Os prestadores deverão estar com a documentação exigida neste Edital. 

6.1.3. As propostas deverão estar de acordo com as exigências contidas neste Edital e seus Anexos. 
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6.1.4 - Terão preferência de contratação, os prestadores públicos, seguidos pelas entidades filantrópicas e 
pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º, do artigo 199, da Constituição da República, e artigo 25, 
da Lei Federal nº 8.080/90. 

6.1.5 - Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde que efetivamente se 
encontrem em atividade e com capacidade técnica para prestar serviços, segundo cotas e fluxo de 
autorização e encaminhamentos definidos pela Secretaria Municipal de Saúde. 

6.1.6 - Os serviços serão distribuídos entre os prestadores credenciados, de acordo com a disponibilidade 
de cada um, de forma igualitária considerando a demanda do município. 

7 - DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1 - Requisitos para a prestação dos serviços propostos no Edital para realização de exames de Imagem 
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) da Secretaria Municipal de Saúde de Santa Luzia (SMSL), 
de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS (Tabela 
Unificada do SUS). 

7.2 - Os usuários do SUS-SL serão encaminhados para as unidades prestadoras de serviços com a 
solicitação dos exames/procedimentos devidamente autorizada pelo setor de Controle e Avaliação ou serão 
agendados/regulados por este mesmo setor.  

8 - Da oferta de serviços: 

8.1 - Os procedimentos ofertados deverão atender a todas as faixas etárias, não se permitindo que seja 
estabelecido limite de idade, exceto para as faixas constantes da Tabela Unificada do SUS. 

8.2 - Deverá ser garantido o acesso para portadores de necessidades especiais e pacientes em maca. 

9 - Da realização dos exames: 

9.1 - Havendo solicitação e/ou indicação do uso de contraste, sem ônus para o usuário, o mesmo deverá ser 
usado, exceto em situações que envolvam risco para o paciente. A UTILIZAÇÃO DO CONTRASTE IODADO 
É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. 

9.2 – Os exames de biópsia por imagem, realizados por agulha fina (PAAF) ou por retirada de fragmentos 
(core biópsia), deverão contemplar todos os órgãos, considerando as biópsias solicitadas neste termo.. A 
técnica a ser utilizada na biópsia por imagem deverá ser definida pelo radiologista de acordo com a 
solicitação, hipótese diagnóstica e eventuais alterações encontradas durante a realização do exame. 
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9.3 – O prestador deverá realizar o exame e encaminhar, mensalmente, ao Controle e Avaliação do 
município uma planilha em ordem alfabética, contendo o nome do usuário, exame solicitado,data e horário 
de realização do exame,acompanhada das respectivas guias,em ordem alfabética. 

10 – ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO 

10.1 - O objeto da presente licitação será acompanhado pelo Setor de Controle e Avaliação da Secretaria 
Municipal de Saúde de Santa Luzia 

11 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

11.1  - 04.001.002.10.302.2051 2221 
           Manutenção dos Prestadores de Serviços do SUS 
           3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – 
           Fonte: 149 
 
12 - DO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 
 
12.1 - A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador pelos serviços efetivamente 
prestados, conforme valores constantes da Tabela de Preços do SUS, ou valores fixados neste termo, após 
cotação realizada pelo setor de licitação e compras deste município. 
12.1.1 - As propostas de ofertas de serviços aprovadas relativas a este Edital, não implicarão em nenhuma 
previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 
previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de Saúde e efetivamente prestados. 
 
13 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
13.1 - Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas fixadas 
pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento ao usuário do SUS. 
 
 
14 - DOS PROCEDIMENTOS 
 
14.1 - Eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado deverá ser 
imediatamente comunicada à Secretaria Municipal de Saúde, que analisará a conveniência de manter os 
serviços prestados em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e até mesmo 
rescindi-lo, se entender conveniente. 

15 - DAS OBRIGAÇÕES DOS PRESTADORES 

15.1 - Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento contratado. Para 
os efeitos deste Edital consideram-se profissionais próprios do prestador: 

15.1.1 - O membro do seu corpo clínico; 
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15.1.2 - O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 

15.1.3 - O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviços ao prestador, ou seja, 
por este autorizado e formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

15.1.4 - Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados através deste 
Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais resultantes de vínculo 
empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser 
transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos comprovantes de pagamento dos 
encargos devidos sempre que solicitado. 

15.1.5 - É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos serviços 
terceirizados a eles vinculados. 

15.1.6 - É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de Informações 
Ambulatórias (SIA) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a este. 

15.1.7 - Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado, a apresentar ao SUS-SANTA LUZIA, 
sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 
exigidas. 

15.1.8 - No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas: 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim como solicitar doações em 
dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para exames; 

b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, 
por  profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos serviços provenientes do contrato 
regulado por este Edital. 

c) O prestador deverá manter, durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as condições 
de habilitação exigidas no Credenciamento. 

d) Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela Secretaria 
Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade da assistência. 

e) O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

15.1.9 - Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar 
defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem como a 
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ausência temporária de profissionais, deverão ser comunicados imediatamente à SMS/SUS-SANTA LUZIA 
com proposta de solução visando a não interrupção da assistência. 

15.1.10 - Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela Secretaria 
Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 

15.1.11 - Manter arquivo com os laudos por período de 05 (cinco) anos – conforme estabelecido na RDC 
302/05 – (retirado) - e liberação da segunda via até 48 horas após a solicitação; 

15.1.12 - É obrigação do prestador, atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal 
e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

15.1.13 - O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou salas 
de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-SANTA LUZIA e da 
gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

15.1.14 - O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e serviços pertinentes 
oferecidos. 

15.1.15 - O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 

15.1.16 - O prestador deverá justificar à SMS/SUS-SANTA LUZIA e ao paciente, ou seu representante, por 
escrito, as razões técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste Edital. 

15.1.17 - O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos 
pacientes. 

15.1.18 - Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier 
causar ao SUS-SANTA LUZIA ou ao usuário encaminhado. 

15.1.19 - Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 
experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da Resolução nº 
196 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

15.1.20 - São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-SANTA LUZIA: 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, controle acionário, 
mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia autenticada da Certidão da Junta 
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao 
SUCAF e a CNES, 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Página 32 de 49 
Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 

Santa Luzia – MG / CEP 33.045-090 

b) Executar os serviços prestados ao SUS-SANTA LUZIA rigorosamente dentro das suas respectivas 
normas técnicas. 

c) Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços de Saúde/PNASS e 
promover as adequações necessárias, quando for o caso. 

d) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Edital. 

e) Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou permanentemente 
designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar, acompanhar e auditar a execução dos 
serviços prestados. 

f) Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade suplementar 
exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto do Contrato, fica desde já 
reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 
8.080/90. 

g) A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes da Secretaria 
Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador nos termos da legislação 
referente a licitações e contratos administrativos. 

h) O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS-SANTA 
LUZIA e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, praticadas por 
seus profissionais ou prepostos. 

I) Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na proposta.  

J) O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar ao 
Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente a Contratada, na pessoa de 
prepostos ou estranhos. 

 

16 – DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

16.1 - Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 
realizados. 

16.2 - Pagar mensalmente as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços 
efetivamente prestados. 

16.3 - Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos serviços. 
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16.4 - Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, 
pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

16.5 - Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e fixando-lhe prazo 
para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

16.6 - Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial de Minas Gerais– DOMG, no prazo 
estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

17 – DO DESCREDENCIAMENTO 

17.1. Durante a prestação dos serviços, o prestador fica proibido de: 

a) Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços do SUS; 

b) Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário; 

c) Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco; 

d) Solicitar qualquer tipo de doação; 

e) Não atender a solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e Avaliação, Auditoria e/ou SOS 
Saúde sobre atendimento do usuário; 

f) Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do prestador 
poderá ensejar a rescisão do contrato; 

g) Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como paralisá-lo sem justa causa e 
prévia comunicação à SMS/SUS-SANTA LUZIA; 

H) Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços, contrariando os regulamentos emanados desta 
Secretaria e de disposições legais pertinentes. 

i) O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas para o 
atendimento, sendo excluído do rol de credenciados de forma imediata. 

 

18- OBRIGAÇÕES DAS PARTES (ESPECÍFICAS AO OBJETO): 
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a) A CONTRATADA deverá disponibilizar agenda de vagas para os exames com, no máximo de 10 
(dez) dias de antecedência para o exame; 

b) A CONTRATADA deverá disponibilizar os preparos para os exames através de e-mail para ser 
impresso e entregue aos pacientes; 

c) A CONTRATADA deverá encaminhar o sumário da produção, bem como os pedidos médicos 
executados para serem conferidos antes da emissão da nota fiscal (planilha em ordem 
alfabética, contendo o nome do usuário, exame solicitado, data e horário de realização do 
exame,valor de cada procedimento executado, acompanhado das respectivas guias,em ordem 
alfabética); 

d) A CONTRATADA deverá digitar os exames executados nos Sistema de Informação do 
Ministério da Saúde, específicos para cada procedimento. 

19 – DEMAIS CONDIÇÕES  

19.1 DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.2 - A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 
cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os 
procedimentos contratados. 

19.3 - O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente à 
prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma definido pela SMS/SUS-SANTA LUZIA, as faturas nos 
moldes preconizados pelo DATASUS/MS: Boletim de Produção Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim 
de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), Autorização de Procedimentos de Alta 
Complexidade/Custo (APAC) e outros que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a 
validação dos documentos, autorizada pela SMS SANTA LUZIA, o prestador de serviços, receberá até 10° 
(décimo) dia útil, do mês subsequente à apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços 
autorizados. 

20 – DISPOSIÇÕES GERAIS 

20.1. O Credenciamento oriundo deste Edital poderá ser anulado ou revogado, no todo ou em parte, por 
razões de interesse público, derivados de fato superveniente, devidamente comprovado ou anulado por 
ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba a 
qualquer prestador direito à indenização, garantidos o contraditório e a ampla defesa, nos termos do § 3º, do 
artigo 49, da Lei nº 8.666/93. 

20.2. Estarão impedidos de participar deste Credenciamento as entidades interessadas cujos sócios e/ou 
representantes se enquadrarem nas situações dispostas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, 
do artigo 26, da Lei Federal nº 8.080/90. 
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20.3. A Secretaria Municipal de Saúde poderá, em casos específicos e sob critérios definidos em 
normatização complementar, determinar a realização de auditoria. 

20.4. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do prestador 
poderá ensejar a rescisão do Contrato provenientes deste Edital ou a revisão das condições ora estipuladas. 

20.5. A fiscalização exercida pela Secretaria Municipal de Saúde sobre os serviços que vierem a ser 
contratados não eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a Secretaria Municipal de Saúde 
ou para com os usuários e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Instrumento 
proveniente deste Edital. 

20.6. O prestador facilitará à Secretaria Municipal de Saúde o acompanhamento e a fiscalização permanente 
dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelos servidores da Secretaria 
Municipal de Saúde designados para tal fim. 

20.7. O credenciado poderá denunciar o ajuste, a qualquer tempo, bastando para tanto, notificar a 
Administração, com antecedência de 180 (cento e oitenta) dias. 

20.8. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados, o não cumprimento de 
quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na Lei Federal nº 8.666/93 e no 
artigo 46, do Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-SANTA LUZIA, sem prejuízo das 
multas cominadas no subitem 20.1.1, quais sejam: 

20.8.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

20.8.2. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços; 

20.8.3. Cobrar quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário; 

20.8.4. Solicitar e/ou exigir que o usuário assine fatura ou guia de atendimento em branco; 

20.8.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 

20.8.6. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço; 

20.8.7. Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação à SMS/SUS-SANTA LUZIA; 

20.8.8. Desempenhar seus serviços em desacordo com as normatizações das esferas federal, estadual e/ou 
municipal; 

20.8.9. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do prestador 
poderá ensejar a rescisão do contrato; 
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20.8.10. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas 
pelo Gestor do SUS-SANTA LUZIA; 

20.8.11. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será observado o prazo de até 180 (cento 
e oitenta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o prestador negligenciar na prestação dos serviços 
que vierem a ser contratados, a multa poderá ser duplicada. 

20.8.12 A rescisão do Contrato será determinada pelo Gestor do SUS-SANTA LUZIA e exarada no processo 
administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo com vista ao disposto na Lei 
Federal nº 8.666/93. 

20.8.13. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde/SUS-BH de rescindir o Contrato, caberá ao prestador 
pedido de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

20.8.14 Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a Secretaria Municipal 
de Saúde/SUS-SANTA LUZIA deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito 
suspensivo. 

20.8.15 Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 

20.8.16 Os Contratos que vierem a ser assinados serão publicados, por extrato, no Diário Oficial de Minas 
Gerais– DOMG, no prazo estabelecido pelo parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal 8.666/93. 

 

21 – DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
21.1 - Valor Tabela SUS. 
 
                                                                                               Santa Luzia,  30 de janeiro de 2017. 

 
 
 

Wagner Costa Coelho 
Diretor de Controle e Avaliação 

 
 
 

Karina Silva Araújo 
Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO II 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017 

MODELO DE CARTA CREDENCIAL 

CREDENCIAMENTO Nº 007/2017 

EMPRESA PROPONENTE:  

ENDEREÇO:  

CNPJ (MF):  

TELEFONE:  ENDEREÇO ELETRONICO:  

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

O(s) abaixo assinado(s), na qualidade de responsável legal pela Empresa 
____________________________________________________ inscrita no CNPJ sob o n° 
______________________________, com sede na Rua/Av_____________________________e 
o(a) Srº.(ª) _________________________________________, Carteira de Identidade nº 
.________________________ é pessoa autorizada a representar, em todos os atos, a pessoa jurídica 
acima citada durante a realização do Credenciamento, em epígrafe, podendo para tanto, transigir, 
renunciar a recursos, requerer, assinar, enfim, praticar todos os atos referentes ao certame.  

LOCAL E DATA  

________________________________________________ 
Assinatura Identificável c/ firma reconhecida) 

(nome do representante legal da empresa devidamente constituído do contrato social) 

Obs.: Deverá ser apresentado o original da Carteira de Identidade do Credenciado. 
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ANEXO III 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

TERMO DE DECLARAÇÃO E COMPROMISSO 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
CREDENCIA a empresa _________________________________________________________, 
com sede administrativa na Rua/Av. ______________________________ inscrita no CNPJ-MF sob 
o nº __________________________, representada pelo seu Responsável Legal 
________________________________, intenciona que lhe seja outorgada, pelo Secretário 
Municipal de Saúde de Santa Luzia, credencial a título precário que a autorize a prestar 
atendimentos aos usuários do sistema de saúde gerido pela Secretaria Municipal de Saúde, como 
empresa , com remuneração conforme tabela já conhecida, declara expressamente o seguinte: 

 01) Que conhece integralmente os preceitos estabelecidos pela Secretaria Municipal de 
Saúde para o credenciamento de prestadores de serviços; 

 02) Que aceita as condições vigentes do credenciamento, bem como as que vierem a ser 
estabelecidas pela Secretaria Municipal de Saúde, assim como aceita todos os termos dos atos 
normativos acima referidos ou que vierem a ser editados, e se compromete a observá-los fielmente, 
sob pena de cancelamento da respectiva credencial, independentemente de aviso, interpelação ou 
notificação prévia da parte da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

................., ...... de ........................ de 2017. 

 

Assinatura do representante da empresa 
CNPJ n° 
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ANEXO IV 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 007/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

Ref.: Edital de Credenciamento nº 007/2017 

A empresa (razão social)......................................................................................................, CNPJ/MF 
nº........................................, declara, sob as penas da Lei, que, até a presente data, não possui 
impedimentos para licitar/contratar com a Administração Pública, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores. 

(local).........., ..... de ..................................... de........... 

-------------------------------------------------------------------- 
(Assinatura do(s) representante(s) legal(is) da empresa, sobre carimbo) 

 

  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA 

Secretaria Mun. de Administração e Gestão de Pessoas 

Página 40 de 49 
Av. VIII, n. 50, Bairro Carreira Comprida 

Santa Luzia – MG / CEP 33.045-090 

ANEXO V 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 007 /2015 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA/MG 

MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO: Nº. [CONTRATOS: 
NÚMERO_CONTRATO ]/2017, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, 
POR MEIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 
E A EMPRESA [CONTRATOS:NOME_CREDOR]. 

O MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA, por meio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito 
no CNPJ 11.285.036/0001-85, com sede na Av. VIII, nº 50, bairro Carreira Comprida, Santa 
Luzia/MG, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, KARINA SILVA 
ARAUJO, CPF nº 028.095.136-19, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto 
Nº: 3.166, de 11 de novembro de 2016, doravante denominado Contratante, e a empresa 
[Contratos:Nome_Credor], com sede na [Contratos:Endereço_Credor], [Contratos: 
Município_Credor], [Contratos:UF_Credor], CNPJ n.º [Contratos:CNPJ_Credor], neste ato 
representada por [Contratos:Nome_Representante], CPF nº. [Contratos:CPF_Credor] doravante 
denominada Credenciada, ajustam e contratam o presente, que se regerá pela Lei Municipal nº 
2.130/99, bem como a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores e; com as normas e condições 
fixadas no Credenciamento nº 007/2014, Processo Administrativo 011/2017 e seus anexos, e, de 
acordo com as condições e cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. O Objeto do presente contrato é a prestação de serviços de realização de PROCEDIMENTOS 
COM FINALIDADES DIAGNOSTICAS, EXAMES DE TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA, MAMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA, constantes na 
tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e hospitalares do SUS, conforme 
especificações abaixo, constantes na tabela unificada de procedimentos ambulatoriais e 
hospitalares do SUS, especificados no Anexo I. 
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CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.1 - Os serviços serão prestados para a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santa Luzia 
e, de acordo com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Materiais Especiais do SUS 
(Tabela Unificada do SUS). 

8.1.1 - Os usuários do SUS-SL serão encaminhados para as unidades prestadoras  de serviços com a 
solicitação dos exames/procedimentos devidamente autorizada pelo setor de Controle e Avaliação 
ou serão agendados/regulados por este mesmo setor.  

8.2 - Da oferta de serviços: 

8.2.1 - Os procedimentos ofertados deverão atender a todas as faixas etárias, não se permitindo que 
seja estabelecido limite de idade, exceto para as faixas constantes da Tabela Unificada do SUS. 

8.2.2 - Deverá ser garantido o acesso para portadores de necessidades especiais e pacientes em 
maca. 

8.3 - Da realização dos exames: 

8.3.1 - Havendo solicitação e/ou indicação do uso de contraste, sem ônus para o usuário, o mesmo 
deverá ser usado, exceto em situações que envolvam risco para o paciente. A UTILIZAÇÃO DO 
CONTRASTE IODADO É DE INTEIRARESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. 

8.3.2 - Os exames de biópsia por imagem, realizados por agulha fina (PAAF) ou por retirada de 
fragmentos (core biópsia), deverão contemplar todos os órgãos. A técnica a ser utilizada na biópsia 
por imagem deverá ser definida pelo radiologista de acordo com a solicitação, hipótese diagnóstica e 
eventuais alterações encontradas durante a realização do exame. 

8.3.3 – O prestador deverá realizar o exame e encaminhar, mensalmente, ao Controle e Avaliação do 
município uma planilha em ordem alfabética, contendo o nome do usuário, exame solicitado,data e 
horário de realização do exame,acompanhada das respectivas guias,em ordem alfabética. 
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2.2. A Contratada deve ser responsável pela disponibilização de insumos necessários para a 
realização de exames, entrega de resultados, em no prazo mínimo necessário para cada tipo de 
exame. 

2.3. A Contratada deverá ser responsável por todas as despesas referentes à realização do exame, 
sendo obrigatória a entrega do exame impresso (imagem e laudo), assinado por profissional 
habilitado. 

2.4. A Contratada deverá disponibilizar integralmente a oferta e respectiva agenda de procedimentos 
do Sistema Único de Saúde para o Setor de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde até o dia 10 
(dez) do mês anterior. 

2.5. A Contratada deverá submeter-se a quaisquer mecanismos regulatórios estabelecidos pelo Setor 
de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde.  

2.6. A Contratada deverá entregar o resultado impresso do exame no prazo mínimo para cada tipo de 
exame, não superior a 10 dias após realização do mesmo. 

2.7. Na ocorrência de atrasos, o Município poderá aplicar as penalidades previstas na Lei n.º 
8.666/93. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

3.1. O presente Contrato terá vigência por 12 (doze) meses a contar da data de sua assinatura, 
hipótese em que se observará, no que couber, o disposto no parágrafo único. 

Parágrafo único – Mediante acordo entre as partes o presente termo de contrato poderá ser 
prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de sessenta meses, de conformidade com o 
inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.  

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO 

4.1 O presente contrato tem o valor Total de R$ 00,00 (por extenso), com base nos dados 
estipulados nas cláusulas próprias, segundo os preços de remuneração da tabela SUS. 

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO 
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5.1. - A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador pelos serviços efetivamente 
prestados, conforme valores constantes da Tabela de Preços do SUS. 

5.1.1 - As propostas de ofertas de serviços aprovadas relativas a este Edital, não implicarão em 
nenhuma previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores 
correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de 
Saúde, e efetivamente prestados. 

5.2 - A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 
cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser compatível com os 
procedimentos contratados. 

Parágrafo Primeiro. O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o 3º (terceiro) dia útil 
do mês subsequente à prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma definido pela SMS/SUS-
SANTA LUZIA, as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS/MS: Boletim de Produção 
Ambulatorial Consolidado (BPAC), Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), 
Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade/Custo (APAC) e outros que vierem a sucedê-
los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela SMS 
SANTA LUZIA, o prestador de serviços, receberá até o5° (quinto) dia útil, do mês subsequente à 
apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados.  

Parágrafo Segundo. As eventuais reclamações, retificações ou impugnações do Contratante, 
relativamente às contas apresentadas pela Contratada, serão feitas por escrito. 

CLÁUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

6.1. Os recursos financeiros para pagamentos das despesas deste correrão por conta das seguintes 
dotações orçamentárias:  

04.001.002.10.302.2051.2221 -  MANUTENÇÃO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS – SUS 

3390390000 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS  - PESSOA JURIDICA  

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7. - Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento contratado. 
Para os efeitos deste Edital consideram-se profissionais próprios do prestador: 
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7.1 - O membro do seu corpo clínico; 

7.2 - O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 

7.3 - O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, preste serviços ao prestador, ou 
seja, por este autorizado e formalmente cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de 
Saúde/CNES. 

7.4 - Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados através 
deste Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus e obrigações em 
nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, apresentando os respectivos 
comprovantes de pagamento dos encargos devidos sempre que solicitado. 

7.5 - É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador manter em dia o pagamento dos 
serviços terceirizados a eles vinculados. 

7.6 - É também de responsabilidade exclusiva do prestador alimentar o Sistema de Informações 
Ambulatórias (SIA) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do 
Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a este. 

7.7 - Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado, a apresentar ao SUS-SANTA 
LUZIA, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais 
legalmente exigidas. 

7.8 - No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas: 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim como solicitar 
doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento para exames; 

b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu 
representante, por  profissional empregado ou preposto, em razão da execução dos serviços 
provenientes do contrato regulado por este Edital. 

c) O prestador deverá manter, durante a execução do Contrato proveniente deste Edital, todas as 
condições de habilitação exigidas no Credenciamento. 

d) Obriga-se o prestador a providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela 
Secretaria Municipal de Saúde, relativos à execução e qualidade da assistência. 

e) O prestador deverá estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

7.9 - Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a apresentar 
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defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção ou substituição, bem 
como a ausência temporária de profissionais, deverão ser comunicados imediatamente à SMS/SUS-
SANTA LUZIA com proposta de solução visando a não interrupção da assistência. 

7.10 - Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pela unidade de saúde designada pela 
Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste Edital. 

7.11 - Manter arquivo com os laudos por período de 05(cinco) anos – conforme estabelecido na 
RDC 302/05 (retirado)- e liberação da segunda via até 48 horas após a solicitação; 

7.12 - É obrigação do prestador, atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo 
universal e igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

7.13 - O prestador deverá afixar aviso, em local visível em todas as entradas de público externo ou 
salas de espera de atendimento aos pacientes do SUS, de entidade integrante do SUS-SANTA 
LUZIA e da gratuidade dos serviços prestados nessa condição. 

7.14 - O prestador obriga-se a esclarecer ao usuário do SUS sobre seus direitos e serviços 
pertinentes oferecidos. 

7.15 - O prestador deverá respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de 
serviços de saúde, salvo nos casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal. 

7.16 - O prestador deverá justificar à SMS/SUS-SANTA LUZIA e ao paciente, ou seu representante, 
por escrito, as razões técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer 
ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste Edital. 

7.17 - O prestador deverá garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos 
pacientes. 

7.18 - Deverá ainda o prestador responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que 
vier causar ao SUS-SANTA LUZIA ou ao usuário encaminhado. 

7.19 - Obriga-se o prestador a não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins 
de experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, inciso II da 
Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

7.20 - São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-SANTA LUZIA: 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, controle acionário, 
mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de fotocópia autenticada da Certidão da Junta 
Comercial ou do Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização 
junto ao SUCAF e a CNES, 
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b) Executar os serviços prestados ao SUS-SANTA LUZIA rigorosamente dentro das suas 
respectivas normas técnicas. 

c) Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços de Saúde/PNASS e 
promover as adequações necessárias, quando for o caso. 

d) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste Edital. 

e) Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou permanentemente 
designados pela Secretaria Municipal de Saúde, para supervisionar, acompanhar e auditar a 
execução dos serviços prestados. 

f) Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade suplementar 
exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto do Contrato, fica desde já 
reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei 
Federal nº 8.080/90. 

g) A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes da 
Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador nos termos da 
legislação referente a licitações e contratos administrativos. 

h) O prestador é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, aos órgãos do SUS-
SANTA LUZIA e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, voluntária ou não, 
praticadas por seus profissionais ou prepostos. 

I) Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços apresentados na proposta e 
devidamente aprovado pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas. 

J) O prestador deverá responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar 
ao Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente a Contratada, na 
pessoa de prepostos ou estranhos. 

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

8.1 - Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 
realizados. 

8.2 - Pagar mensalmente as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços efetivamente 
prestados. 

8.3 - Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos serviços. 
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8.4 - Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, 
pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

8.5 - Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e fixando-lhe prazo 
para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

8.6 - Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial de Minas Gerais– DOMG, no prazo 
estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93. 

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO 

9.1. O presente Contrato poderá ser rescindido a critério do Contratante, sem que a Credenciada 
caiba qualquer indenização ou reclamação. 

9.2. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais e as previstas da Lei Federal 8.666/93. 

9.3. O contrato poderá ser rescindido se, por algum motivo, a Credenciada deixar de possuir as 
condições de habilitação exigidas no Edital de Credenciamento. 

9.4. A rescisão deste Contrato poderá ocorrer nas formas previstas no Artigo 79 da Lei Federal 
8.666/93. 

9.5. Poderá ser solicitada rescisão do contrato por parte da Credenciada, com uma antecedência 
mínima de 60 (sessenta) dias, condicionada à análise do Contratante quanto à possibilidade da 
rescisão antes do término de vigência do contrato. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS SANÇÕES 

10.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas no contrato ensejará a aplicação 
das penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/1993, podendo a Contratante, garantida 
a defesa prévia e o contraditório, aplicar à Credenciada as seguintes penalidades, sem prejuízo das 
responsabilidades civil e criminal: 

I. Advertência escrita - comunicação formal de desacordo quanto à conduta do fornecedor 
sobre o descumprimento de contratos e outras obrigações assumidas, e a determinação da adoção 
das necessárias medidas de correção; 
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II. Multa - deverá observar os seguintes limites máximos: 

a) três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso; 

b) vinte por cento sobre o valor do serviço com vícios ou defeitos ocultos que o torne 
impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações 
Credenciadas; 

III. Suspensão temporária do direito de licitar e de contratar com a Administração Pública 
Municipal, por prazo não superior a dois anos; 

IV. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 
do prestador de serviço perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o credenciado ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos resultantes de sua ação 
ou omissão. 

10.2. Em caso de atraso injustificado na execução do objeto, poderá a Administração Pública 
Municipal aplicar multa de até três décimos por cento por dia, até o trigésimo dia de atraso, ou de 
até vinte por cento, em caso de atraso superior a trinta dias, sobre o valor do fornecimento ou 
serviço não realizado, ou sobre a etapa do cronograma físico de obras não cumprida, conforme 
previsão constante do art. 86 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

10.3. A aplicação de multa, seja moratória ou compensatória, fica condicionada a sua previsão 
expressa e suficiente no edital e no contrato, quando houver, por meio de cláusula que contenha a 
indicação das condições de sua imposição no caso concreto bem como dos respectivos percentuais 
aplicáveis, conforme art. 86 e inciso II do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

10.4. As sanções previstas nos incisos I, III e IV poderão ser aplicadas cumulativamente com a 
prevista no inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 
cinco dias úteis. 

10.5. Nenhuma parte será responsável perante a outra pelos atrasos ocasionados por motivo de força 
maior ou caso fortuito. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS ALTERAÇÕES 
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11.1. O presente contrato poderá ser alterado, conforme hipóteses previstas na lei 8.666/93, por 
Termo Aditivo. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO 

12.1. A contratante fará a publicação do resumo deste contrato no “Minas Gerais” para os efeitos 
legais previstos na legislação pertinente. 

CLÁUSULA DÉCIMATERCEIRA - DO FORO 

As partes elegem o foro da Comarca de Santa Luzia para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 
decorrentes do presente contrato. 

E por estarem assim ajustadas, firmam este instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na 
presença das testemunhas abaixo assinadas. 

Santa Luzia, ....... de..............de 2017. 

Karina Silva Araujo 
Secretária Municipal de Saúde 

Município de Santa Luzia 
 
 

(Contratos: Nome Representante) 
Credenciado 

Testemunhas:  

1-                                                                         2- 


