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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET  

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E/OU 

PRIVADO ESPECIALIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL 

(CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS).   

 

Empresa: __________________________________________________________________ 

CNPJ: _____________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: _________________________________________________________ 

Endereço: ___________________________________________________________________ 

E-mail: ______________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________ Estado: _____ 

 

Telefone: (___)_______________________ Fax: (___)_____________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.montesclaros.mg.gov.br→ LICITAÇÕES → Chamamento 

Público ou impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

_________________________________________ 

Assinatura 

Senhor Licitante, 

Visando comunicação futura entre a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento deste Município e 

essa Empresa, solicitamos o preenchimento do recibo de retirada do edital e envio ao Setor Responsável 

por meio do E-mail licitamontes@hotmail.com. 

A não remessa do recibo exime a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento da comunicação de 

eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações 

adicionais. 

 

Priscila Batista Almeida  

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

 

 

 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:licitamontes@hotmail.com
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EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2018 

 

 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU 

JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO E/OU PRIVADO 

ESPECIALIZADAS EM PROCEDIMENTOS DE MÉDIA 

COMPLEXIDADE AMBULATORIAL (CONSULTAS E EXAMES 

ESPECIALIZADOS). 

 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 09h00min do 

dia 02/02/2018. 

 

 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 09h30min do dia 

02/02/2018. 

 

 

CONSULTAS AO EDITAL E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES: 

na internet no site www.montesclaros.mg.gov.br, telefone 

(38)3229-3190 ou na sala 224 - Gerência de Compra, à Av. Cula 

Mangabeira, 211, Centro, Montes Claros/MG, CEP 39.401-002. 

 

 

ESCLARECIMENTOS: 

E-mail: licitamontes@hotmail.com 

Telefone (38)3229-3190. 

 

REFERÊNCIA DE TEMPO: Horário de Brasília. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.montesclaros.mg.gov.br/
mailto:licitamontes@hotmail.com
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PREÂMBULO 

 
O MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS – MG, inscrito no CNPJ sob o no. 22.678.874/0001-35, com 
endereço na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Cidade de Montes Claros/MG, CEP. 39.401-
002, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com fundamento na Lei Federal n° 8.666/1993 
e Lei Orgânica do Município de Montes Claros, torna público que se realizará na Sala da CPLJ, 
localizada na Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade, CEP 39.401-001, o 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0001/2018, nas condições estabelecidas pelo presente edital, ressaltando 
que todas as partes deste instrumento são complementares entre si, de tal modo que qualquer detalhe 
que se mencione em uma delas considerar-se-á especificado e válido para todas as demais. 
 

1. DO OBJETO 

 
O presente CHAMAMENTO PÚBLICO tem por objeto a credenciamento de instituições públicas, 
filantrópicas e/ou privadas e pessoas físicas/naturais interessadas em prestar serviços de saúde para 
realização de consultas especializadas e exames de média complexidade nas diversas especialidades 
médicas. Os serviços prestados pela contratada serão complementares à rede Pública Municipal de 
Saúde e seguirão os critérios definidos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e 
Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS). A contratada deverá ofertar os 
procedimentos que deseja oferecer contemplados na referida tabela; 
 

2. DA JUSTIFICATIVA 

 
2.1 . Realização de Chamamento Público para fins de contratação de pessoas jurídicas de direito 

público e privado, e pessoas físicas/naturais interessadas em prestar serviços de assistência à 
saúde, de acordo com as diretrizes do SUS, na forma e condições a seguir elencadas, 
considerando: 

a) a necessidade de estruturar serviços municipalizados e hierarquizados que estabeleça uma 
linha de cuidados integrais e integrados na prestação de serviços voltados à atenção à saúde; 

b) a necessidade do aprimoramento do processo de regulação, fiscalização, controle e avaliação 
do serviço ofertado; 

c) que a prestação de serviços de saúde não pode sofrer descontinuidade; e 

d) finalmente, a necessidade de conhecer a real oferta de serviços de consultas especializadas e 
exames de média complexidade nas diversas especialidades médicas no âmbito da Gestão 
Municipal, para eventual celebração de contrato de direito público. 

 

3. DO ACESSO AO CREDENCIAMENTO 

 
3.1. O acesso ao credenciamento é livre a todas as pessoas jurídicas, físicas/naturais, desde que 
atendidos os requisitos definidos neste instrumento convocatório. 
 
3.3. Os interessados em participar do presente CREDENCIAMENTO terão prazo de até às 9hs do dia 
02/02/2017, para entregar a documentação exigida no presente, em um único ato, não sendo permitida 
a entrega de documentos em etapas, exceto nos casos previstos neste próprio Edital. 
 

4. DAS CONSULTAS, ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES E RECURSO. 

 
4.1. Até 02 (dois) dias úteis da data fixada para o credenciamento e habilitação, qualquer pessoa poderá 
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente instrumento. 
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4.2. Eventual impugnação deverá ser dirigida à CPLJ e protocolizada no Setor da Gerência de Licitações 
desta prefeitura, localizada à Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, na Sala nº. 224, na Cidade de 
Montes Claros – MG E-mail: licitamontes@hotmail.com ou no Telefone (38)3229-3190. 
 
4.2.1. Acolhida a petição contra o instrumento convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste Chamamento Público. 
 
4.3. A entrega do envelope de credenciamento e habilitação implicará na plena aceitação, por parte das 
interessadas, das condições estabelecidas neste instrumento. 
 
4.4. Dos atos da CPLJ caberá recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na própria sessão 
pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo 
de 05 (cinco) dias, que começará a correr a partir do dia em que houver expediente nesta Prefeitura, 
para a apresentação das razões por meio de memoriais, ficando os demais participantes, desde logo, 
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
 
4.4.1. A ausência de manifestação imediata e motivada pelo participante na sessão pública importará na 
decadência do direito de recurso. 
 
4.5. Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, constatada a 
regularidade dos atos praticados, a CPLJ ratificará sua decisão. 
 
4.6. Os recursos devem ser protocolizados no Setor da Gerência de Licitação.  
 

5. DA INSCRIÇÃO 

 
5.1. A(s) empresa(s) interessada(s) em se inscrever no processo de credenciamento nº 0001/2018, 
deverá(ão) apresentar os documentos elencados no título 8 do presente chamamento, podendo se 
credenciar para tal, apresentando os documentos relacionados, em via original ou por qualquer processo 
de cópia, devendo, neste último caso, serem autenticadas por tabelião ou apresentadas com os 
respectivos originais, para autenticação no ato da inscrição, por servidor deste Município com o encargo 
de recebê-los, no Setor da Gerência de Licitações da Prefeitura Municipal de Montes Claros, situada à 
Av. Cula Mangabeira, nº 211, sala 224, Centro, Montes Claros - MG. 
 

6. DA PARTICIPAÇÃO NO CREDENCIAMENTO 

 

6.1. Poderão se credenciar para prestar serviços ao SUS/MG, em caráter complementar à rede pública, 

as pessoas jurídicas, físicas/naturais, filantrópicas, entidades privadas sem fins lucrativos e entidades 

privadas com fins lucrativos, legalmente constituídas e com: 

6.1.1. Capacidade técnica de fornecimento para atender à solicitação feita pela SMS; 

6.1.2. Regularidade jurídico-fiscal; 

6.1.3. Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte do 

Poder Público; 

6.1.4. Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do direito administrativo; 

6.1.5. Que satisfaçam as condições fixadas neste edital e anexos; 

6.1.6. Que não estejam sob processo de insolvência, falência ou recuperação judicial; 

6.1.7. Que não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e qualquer de seus 

órgãos descentralizados; 

6.1.8. Que não possuam sócios e diretores que ocupem cargo ou função de chefia, assessoramento ou 

função de confiança no Sistema Único de Saúde/Montes Claros, nos termos do Parágrafo 4º do Art. 26 

da Lei 8080/90; 

6.1.9. Que não possuam sócios e diretores que sejam servidores públicos da Prefeitura Municipal de 
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Montes Claros, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8.666/93 e art. 100 da Lei Orgânica do 
Município de Montes Claros. 
6.2. Estão impedidas de participar, as instituições e/ou empresas: 

6.2.1. Que cumprirem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, penalidade de suspensão 

temporária para licitar ou contratar com a Administração; 

6.2.2. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

6.3. Não poderão participar do credenciamento, os interessados que estejam cumprindo as sanções 

previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

7. DO VALOR E DESCRIÇÕES  

 
7.1. O valor máximo estimado para os serviços objeto deste edital é de R$ 1.735.596,68 (um milhão, 

setecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e noventa e seis reais e sessenta e oito centavos), tomando-

se, por base, um período de 12(doze) meses, contados da assinatura do contrato, podendo ser 

prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o máximo de 60 (sessenta) meses, caso haja interesse 

da administração, com anuência da credenciada, nos termos do art. 57, da Lei n.º 8.666/93, através de 

Termo Aditivo.   

7.1.1. Descrições e valores; 
 
TABELA DE PROCEDIMENTOS - CONSULTAS 

 

Observação: Valor Unitário definido considerando o acréscimo de 200% ao valor da Tabela SUS. 

CÓDIGO PROCEDIMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Alergista Adulto 

204 R$ 30,00 R$ 6.120,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Alergista Infantil 

100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Anestesista 

206 R$ 30,00 R$ 6.180,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Angiologia 

568 R$ 30,00 R$ 17.040,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cardiologia Adulto 

761 R$ 30,00 R$ 22.830,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cardiologia Infantil 

90 R$ 30,00 R$ 2.700,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

56 R$ 30,00 R$ 1.680,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Geral 

515 R$ 30,00 R$ 15.450,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Ginecológica 

189 R$ 30,00 R$ 5.670,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Pediátrica 

41 R$ 30,00 R$ 1.230,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Plástica 

71 R$ 30,00 R$ 2.130,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Vascular 

414 R$ 30,00 R$ 12.420,00 
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03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Dermatologia 

921 R$ 30,00 R$ 27.630,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Endocrinologia Adulto 

997 R$ 30,00 R$ 29.910,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Endocrinologia Infantil 

186 R$ 30,00 R$ 5.580,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Gastroenterologia Adulto 

538 R$ 30,00 R$ 16.140,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Gastroenterologia Infantil 

39 R$ 30,00 R$ 1.170,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Geriatria 

112 R$ 30,00 R$ 3.360,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Ginecologia 

770 R$ 30,00 R$ 23.100,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Infectologia Adulto 

49 R$ 30,00 R$ 1.470,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Infectologia Infantil 

17 R$ 30,00 R$ 510,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Mastologia 

266 R$ 30,00 R$ 7.980,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Nefrologia 

329 R$ 30,00 R$ 9.870,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Neurologia Adulto 

719 R$ 30,00 R$ 21.570,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Neurologia Infantil 

638 R$ 30,00 R$ 19.140,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Oftalmologia 

4.664 R$ 30,00 R$ 139.920,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Ortopedia Adulto 

2.166 R$ 30,00 R$ 64.980,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Ortopedia Infantil 

368 R$ 30,00 R$ 11.040,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Otorrinolaringologia 

354 R$ 30,00 R$ 10.620,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Pediatria 

172 R$ 30,00 R$ 5.160,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Pneumologia Adulto 

99 R$ 30,00 R$ 2.970,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Pneumologia Infantil 

73 R$ 30,00 R$ 2.190,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Proctologia 

280 R$ 30,00 R$ 8.400,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Psiquiatria Adulto 

293 R$ 30,00 R$ 8.790,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Psiquiatria Infantil 

161 R$ 30,00 R$ 4.830,00 
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03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Reumatologia 

806 R$ 30,00 R$ 24.180,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Urologia 

961 R$ 30,00 R$ 28.830,00 

03.01.01.004-8 
Consulta de Profissionais de Nível Superior na 
Atenção Especializada (exceto médico) - 
Psicologia 

417 R$ 18,90 R$ 7.881,30 

TOTAL 19.610 R$ 1.128,90 R$ 583.671,30 

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS - EXAMES 

Observação: Valor Unitário definido considerando o acréscimo de 100% ao valor da Tabela SUS. 

CÓDIGO PROCEDIMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

02.11.07.004-1 Audiometria Tonal Limiar(Via aérea/óssea) 150 R$ 42,00 R$ 6.300,00 

02.09.01.002-9 Colonoscopia (Coloscopia)  100 R$ 225,32 R$ 22.532,00 

02.05.01.003-2 EcocardiografiaTranstorácica 2.175 R$ 79,88 R$ 173.739,00 

02.11.02.003-6 Eletrocardiograma 500 R$ 10,30 R$ 5.150,00 

02.11.05.003-2 
Eletroencefalograma em Sono Induzido c/ 
ou s/ Medicamento (EEG) 

200 R$ 50,00 R$ 10.000,00 

02.11.05.00-0 
Eletroencefalograma em Vigília e sono 
Espontâneo c/ ou s/ Fotoestímulo (EEG) 

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 

02.09.01.003-7 Esofagogastroduodenoscopia 2.159 R$ 96,32 R$ 207.954,88 

02.11.08.005-5 
Espirometria ou Prova de Função Pulmonar 
Completa com Broncodilatador 

100 R$ 12,72 R$ 1.272,00 

02.11.07.020-3 Imitanciometria 150 R$ 46,00 R$ 6.900,00 

02.11.02.005-2 
Monitoração Ambulatorial de Pressão 
Arterial 

250 R$ 20,14 R$ 5.035,00 

02.11.02.004-4 
Monitoramento pelo Sistema Holter 24h (3 
canais) 

250 R$ 60,00 R$ 15.000,00 

02.04.02.006-9 Radiografia de Coluna Lombo-sacra 1.000 R$ 21,92 R$ 21.920,00 

02.11.02.006-0 Teste de Esforço/Teste Ergométrico 1.500 R$ 60,00 R$ 90.000,00 

02.05.02.003-8 Ultrassonografia de Abdômen Superior 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.004-6 Ultrassonografia de Abdômen Total 2.175 R$ 75,90 R$ 165.082,50 

02.05.02.005-4 Ultrassonografia de Aparelho Urinário 1.500 R$ 48,40 R$ 72.600,00 

02.05.02.006-2 Ultrassonografia de Articulação 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.007-0 Ultrassonografia de Bolsa Escrotal 150 R$ 48,40 R$ 7.260,00 

02.05.02.010-0 
Ultrassonografia de Próstata por Via 
Abdominal 

300 R$ 48,40 R$ 14.520,00 

02.05.02.012-7 Ultrassonografia de Tireoide 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.009-7 Ultrassonografia Mamária Bilateral 1.000 R$ 48,40 R$ 48.400,00 

02.05.02.014-3 Ultrassonografia Obstétrica 400 R$ 48,40 R$ 19.360,00 

02.05.02.016-0 Ultrassonografia Pélvica (Ginecológica) 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.018-6 Ultrassonografia Transvaginal 1.500 R$ 48,40 R$ 72.600,00 
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02.09.01.006-1 Vídeolaparoscopia 100 R$ 190,00 R$ 19.000,00 

02.09.04.004-1 Vídeolaringoscopia 500 R$ 91,00 R$ 45.500,00 

TOTAL 18.659 R$ 1.615,50 R$ 1.151.925,38 

 

8. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA HABILITAÇÃO 

 
8.1. Os interessados no credenciamento deverão apresentar os documentos abaixo relacionados:  
 
8.1.1.  PESSOA JURÍDICA:  
8.1.1.1. Ofício de apresentação, conforme modelo – ANEXO II, contendo: razão social, nome fantasia, 
endereço completo, CNPJ, telefone, fax e e-mail da proponente, com a respectiva assinatura do 
representante legal; declaração de que as informações prestadas são verdadeiras, sob pena de 
responder judicialmente pelas inconsistências encontradas.  
8.1.1.2. Cópia autenticada do requerimento de empresário, no caso de empresa individual; estatuto ou 
constituição do contrato social e da sua última alteração ou do Contrato social consolidado, 
devidamente registrado no órgão competente, para as sociedades comerciais; e, no caso de sociedade 
por ações, ou entidades (associações, ONG’s, etc.), acompanhado de documentos da eleição de seus 
administradores.  
8.1.1.3. Comprovante de inscrição da empresa Licitante no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica 
(CNPJ).   
8.1.1.4. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união que 
abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).  
8.1.1.5. Comprovante de regularidade da empresa Licitante perante a Fazenda Estadual do 
domicílio/sede da empresa.  
8.1.1.6. Comprovante de regularidade da empresa Licitante perante a Fazenda Municipal do 
domicílio/sede da empresa.  
8.1.1.7. Certificado de Regularidade da empresa Licitante, quanto ao FGTS – CRF, expedido pela 
Caixa Econômica Federal.  
8.1.1.8. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
8.1.1.9. Certidão de falência ou recuperação judicial.  
8.1.1.10. Cópia da titulação do(s) médico(s), integrante(s) do quadro funcional da Licitante, que 
prestarão os serviços, comprovando sua especialidade e do(s) comprovantes da sua inscrição no 
Conselho Regional de Medicina – CRM. 
8.1.1.11. As empresas deverão estar registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES), apresentando a relação de profissionais e respectivas comprovações de especialização para 

realização dos serviços, através de certificado emitido pelo conselho regulador da profissão; 

8.1.1.12 – Declaração de Idoneidade - ANEXO III.  

 
8.1.2.  PESSOA FÍSICA:  
8.1.2.1. Ofício de apresentação, conforme modelo – ANEXO II, contendo: nome, endereço completo, 
CPF, telefone, fax e e-mail da proponente, com a respectiva assinatura; declaração de que as 
informações prestadas são verdadeiras, sob pena de responder judicialmente pelas inconsistências 
encontradas.  
8.1.2.2. Comprovante de regularidade do Licitante perante a Fazenda Municipal do seu domicílio.  
8.1.2.3. Comprovante de regularidade do Licitante perante a Fazenda Estadual do seu domicílio.  
8.1.2.4. Certidão negativa de débitos relativos aos tributos Federais e à dívida ativa da união que 
abrange inclusive a regularidade relativa à Seguridade Social (INSS).  
8.1.2.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.  
8.1.2.6. Certidão de insolvência cível.  
8.1.2.7. Declaração de Idoneidade - ANEXO III.  
8.1.2.8. Cópia da titulação do médico, comprovando sua especialidade e do comprovante da sua 
inscrição no Conselho Regional de Medicina – CRM.    
8.1.2.9. Cópia do comprovante da inscrição no PIS/PASEP.  
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8.2. Será considerado pela Comissão, o prazo de validade de 90(noventa) dias, contados da data da 
respectiva emissão, para as certidões nas quais o mesmo não constar.  
8.3 - Todos os documentos deverão ser apresentados, preferencialmente na ordem solicitada no edital, 
grampeados ou encadernados, e estar dentro dos respectivos prazos de validade e poderão ser 
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, legalmente reconhecida, 
desde que legíveis.  
8.3.1 – Das Certidões Negativas extraídas da Internet, a Comissão de Licitação poderá, em caso de 
dúvida, comprovar sua autenticidade através de consulta ao site correspondente.  
8.4. No caso de existirem, dentro do invólucro “A”, cópia(s) de documento(s) sem autenticação, a 
Comissão de Licitação exigirá apresentação dos originais na própria sessão para autenticação.  
8.5. A apresentação dos documentos especificados nos itens 8.1.1 (pessoa jurídica) e 8.1.2 (pessoa 
física), em desconformidade com o disposto no edital ou com os modelos descritos nos respectivos 
anexos, será fundamento para INABILITAÇÃO da Licitante.  
8.7. Não será causa de inabilitação a mera irregularidade formal que não afete o conteúdo e a 
idoneidade do documento ou impeça o seu entendimento. 
8.8. A microempresa ou empresa de pequeno porte que apresentar documentos fiscais com restrições 
tem assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período a partir da declaração do 
vencedor, para regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões. 
8.8.1 - A prorrogação do prazo para a regularização fiscal dependerá do requerimento, devidamente 
fundamentado, a ser dirigido à CPLJ. 
8.8.2 - A não regularização da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à 
contratação. 
8.9. A prova de regularidade com a Fazenda Federal prevista no item 7.1.2.2 e prova de regularidade 
para com o Sistema de Seguridade Social (INSS), constante do item 7.1.2.3, poderão ser substituídas 
pela Certidão Unificada expedida conjuntamente pela Secretaria de Receita Federal do Brasil (RFB) e 
pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) com vigência a partir de 03/11/2014. 
 
8.10. – ENVELOPE 
 
8.10.1 - O envelope “Documentação de Habilitação” deverá ser indevassável, lacrado e entregue 
diretamente a Comissão Permanente de Licitação e Julgamento – CPLJ, no setor da Gerência de 
Licitações, a CPLJ não se responsabiliza por envelopes enviados por qualquer meio e não entregues a 
Gerência de Licitações até o dia e horários especificados abaixo: 
 

Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG  
Endereço: Avenida Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade, CEP 39.401-001. 
Gerência de Licitações 
Data: dia 02 de fevereiro de 2018, às 09 horas.  

 
8.10.1.1. O envelope deverá ainda indicar em sua parte externa e frontal os seguintes dizeres: 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS – MG 

GERÊNCIA DE LICITAÇÕES 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0001/2018 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO 

NOME/RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: ______________________  

CPF/CNPJ: _____________________ 

Endereço: ______________________ 

Telefone: _______________________ 

E-mail: _________________________ 

 
8.10.1.2.  O Município de Montes Claros – MG, através da Gerência de Licitações, somente 
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considerará os envelopes “Documentação de Habilitação para Credenciamento” que forem entregues a 
CPLJ designada, no local, data e horário definidos neste edital.  
8.10.1.3. Após a data e horário definidos neste edital, nenhum envelope será recebido, sob nenhuma 
hipótese. 
 

9. DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO 

 
9.1. A análise dos documentos apresentados para a inscrição no credenciamento será feita pela 
Comissão Permanente de Licitações e Julgamento – CPLJ, devidamente acompanhada de Comissão 
designada para tal fim pela Secretaria Municipal de Saúde, devendo ser observado o seguinte: 
9.1.1. No julgamento e classificação das propostas para a divisão de cotas serão considerados 

critérios pertinentes à capacidade instalada e técnica dos prestadores, à qualidade dos serviços 
prestados, bem como as normas e princípios estabelecidos pela Lei 8.666/1993 e pelo Cadastro 
Nacional de Estabelecimentos de Saúde; 

9.1.2. Indicação do percentual da capacidade instalada por serviço ou unidade operativa que está 
destinada a particulares e contratos com terceiros, anexando cópia dos contratos, bem como a 
indicação do percentual dessa capacidade para atendimento aos usuários do SUS, através do 
CNES; 

9.1.3. Apresentação de plano de trabalho de acordo com os procedimentos de interesse, dentro dos 
padrões estabelecidos pela SMS; 

9.1.4. Apresentação do fluxo de atendimento proposto pelo prestador para execução e cumprimento 
do objeto contratual. 

9.2.  Análise da documentação no prazo de até 15 (quinze) dias corridos, prorrogável por igual 
período, contados a partir da data de recebimento da documentação; 

 
9.3. Serão declarados inabilitados os interessados que deixarem de apresentar qualquer 

documentação de apresentação obrigatória exigida no Edital e deixar de cumprir quaisquer 
critérios para habilitação. (Documentação pessoal e profissional). 

 

10. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADO E DOS RECURSOS 

  

10.1. Analisada a documentação para verificar o cumprimento das exigências do Edital, para efeito de 

habilitação, o Município divulgará o resultado, por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Montes Claros (MG).  

10.2. Os interessados poderão recorrer do resultado publicado, apresentando suas razões devidamente 

fundamentadas e por escrito, no prazo de até 05 (cinco) dias, contados do primeiro dia útil subsequente 

à data da divulgação. O recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão contrarrazoá-lo 

em igual período. 

10.3. O recurso deverá ser protocolizado junto ao Protocolo Geral, sendo dirigida a Comissão 

Permanente de Licitações e Julgamento – CPLJ. 

10.4. Recebido o recurso, a Comissão poderá reconsiderar a sua decisão, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis ou, no mesmo prazo submeter o recurso, devidamente instruído, à autoridade competente, que 

decidirá em 05 (cinco) dias úteis, contados de seu recebimento. 

10.5. Serão conhecidos somente os pedidos de revisão tempestivos, motivados e não protelatórios. 

10.6. Decidido em todas as instâncias administrativas sobre os recursos interpostos, o resultado final 

do processo de credenciamento será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial Eletrônico do 

Município de Montes Claros (MG). 

 

11. DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

 

11.1. Estando a Licitante apta a contratação, o processo será encaminhado a Procuradoria Geral do 
Município, que verificará a regularidade do procedimento, visando a realização do processo de 
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inexigibilidade de licitação, tomando-se por base o “caput” do artigo 25 da Lei de Licitações, tendo em 
vista o fato de que a competição resta faticamente impossibilitada, já que é do interesse da coletividade 
local que o maior número possível de licitantes prestem os serviços em questão, no intuito de 
proporcionar melhor atendimento à população. 
 

12. DA ASSINATURA DO CONTRATO  

 
12.1. Homologado o objeto do presente Chamamento, através de processo de inexigibilidade de 

licitação, o MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, convocará os adjudicatários para assinarem o termo de 

contrato em até 5 (cinco) dias úteis, após a Ratificação da inexigibilidade, sob pena de decair do seu 

direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666/93.  

13. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO  

 
13.1. O horário e dias de funcionamento da unidade da Contratada deverão ser suficientes para 
atender plenamente o objeto deste edital, como também a quantidade de procedimentos mensais que 
serão previstos pela SMS; 

13.2. Os serviços serão prestados diretamente por pessoas físicas ou profissionais da Contratada, em 
quantidade e qualificação necessários para a perfeita execuçãomesmos, sendo estes de sua 
responsabilidade exclusiva e integral, inclusive com encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 
fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício; 

13.3. O ônus e obrigações advindos da contratação de colaboradores para execução do objeto deste 
edital, em hipótese alguma, poderão ser transferidos para o Município ou qualquer outro órgão do SUS; 

13.4. Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais habilitados e 
devidamente cadastrados na unidade solicitante na quantidade prescrita por estes; 

13.5. A contratação não implica em vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre o 
Município e a Contratada; 

13.6. As despesas com aquisição e/ou manutenção dos equipamentos são de responsabilidade da 
Contratada; 

13.7. A Contratada não poderá cobrar dos usuários do SUS ou dos seus acompanhantes qualquer 
valor como complementação dos serviços previstos neste edital; 

13.8. A Contratada responsabilizar-se-á por cobrança indevida feita ao paciente ou seu 
acompanhante/representante por profissional empregado ou preposto, em razão dos serviços previstos 
neste edital; 

13.9. A Contratada não poderá cobrar deste Município pelos serviços não realizados; 

13.10. A eventual mudança de endereço da Contratada deverá ser imediatamente comunicada ao 
Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados em nova localização. O 
Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo; 

13.11. A eventual mudança de responsabilidade técnica da Contratada deverá ser imediatamente 
comunicada ao Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados. O Município 
poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo; 

13.12. A Contratada somente poderá realizar atendimento aos pacientes encaminhados pela SMS, 
mediante apresentação de formulário próprio, com todos os campos preenchidos, assinatura e 
identificação do profissional solicitante (carimbo), identificação da unidade solicitante e carimbo de 
encaminhamento para a Contratada; 

13.13. A Contratada fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente amparado 
pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido pelo Poder Público, 
ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem interna ou as situações de 
urgência e emergência; 
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13.14. Os serviços não poderão ser subempreitados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 
parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante o Município. Os serviços 
subempreitados deverão ter a anuência prévia e expressa desta municipalidade; 

13.15. Os serviços prestados deverão seguir as normatizações do manual do Sistema de Informações 
Ambulatoriais (SIA/SUS) e o cronograma de entrega da produção estipulado pela SMS. O pagamento 
pelos serviços prestados será liberado após processamento da produção, mediante entrega mensal dos 
comprovantes dos procedimentos autorizados pela SMS, e autorizado pela Diretoria de Planejamento, 
Regulação, Controle e Avaliação; 

13.16. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 
prejuízo à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para ocorrer a rescisão. Se 
neste prazo a Contratada negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a multa aplicada terá 
seu valor duplicado; 

13.17. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar exercidos 
pelo Município sobre a execução do objeto deste edital, a Contratada reconhece a prerrogativa de 
controle e auditoria, nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do SUS; 

13.18. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pelos órgãos competentes do SUS 
não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, nos termos da legislação referente às licitações 
e contratos administrativos e demais legislações existentes. 

 

14. DA VIGÊNCIA 

 
14.1. O instrumento de contrato originado deste Chamamento Público terá validade de 12 (doze) meses, 
a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a critério das 
partes. 
 

15. DO PAGAMENTO 

 
15.1. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, o arquivo de faturamento dos procedimentos 

gerado pelo SIA/SUS, a fatura constando os serviços prestados e outros documentos, de acordo com 

cronograma previamente estipulado pela SMS; 

15.2. As contas rejeitadas pela conferência técnica e administrativa em determinada competência serão 

objeto de análise, podendo haver estornos de pagamentos em processamentos futuros, devidamente 

documentados pela SMS. Essas inconsistências poderão ser corrigidas pela Contratada dentro do prazo 

máximo de 03 (três) meses e reenviadas mediante ofício de solicitação do pagamento, sem a 

necessidade de serem digitadas em arquivo oficial de faturamento novamente; 

15.3. A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento dos dados 

recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada; 

15.4. Deverá constar nos documentos fiscais o número do Processo e o número do Empenho, bem como 

informações bancárias da Contratada (Banco, Agência, Conta Corrente), sem os quais os pagamentos 

ficarão retidos por falta de informação fundamental; 

15.5. A Contratada deverá apresentar, junto ao documento fiscal, cópias das guias de recolhimento de 

todos os encargos trabalhistas do mês da prestação dos serviços (guias quitadas de FGTS e INSS), 

Certificado de Regularidade com o FGTS, CRF e Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias 

atualizadas; 

15.6. Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos nas 

Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens; 

15.7. Ao Município reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas 

contratuais; 
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15.8. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a apresentação 

do documento corrigido. 

16. DO ACOMPANHAMENTO DO CONTRATO 

 
16.1. O Município realizará o acompanhamento da execução dos serviços credenciados por meio de 
auditorias, comunicações escritas e outras atividades correlatas, sob responsabilidade do fiscal 
designado para acompanhamento do contrato pela Secretaria Municipal de Saúde, e as ocorrências 
deverão ser registradas em relatórios anexados ao processo do credenciado. 
 

17. DAS PENALIDADES 

 
17.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas ou o cumprimento em desacordo 
com o pactuado acarretará ao CREDENCIADO as penalidades previstas no art. 87 da lei 8.666/93 e 
alterações, conforme a gravidade da infração e independentemente da incidência de multa e sem 
prejuízo do descredenciamento.  
17.2- Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, ou por atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos 

produtos constantes na Ordem de Compra. 

II) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada injustificadamente 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o Município de Montes Claros, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

17.3- O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos 

pagamentos devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada 

da garantia prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a 

contar da aplicação da sanção. 

17.4- As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente com 

previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

18. DA RESCISÃO 

 

18.1. Ocorrendo motivo que justifique, atendido em especial o interesse do CONTRATANTE, o 

presente contrato poderá ser rescindido unilateralmente nos moldes da Lei n.º 8.666/93, pelo 

CONTRATANTE a qualquer momento, mediante notificação para imediata suspensão dos serviços.  

18.2. A rescisão do Contrato, será determinada pela Secretaria Municipal de Saúde e exarada no 

processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo com vistas ao 

disposto na Lei nº. 8.666/96, em especial ao seu artigo 79. 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
19.1. Não serão considerados os documentos que deixarem de atender qualquer das disposições deste 
Edital de credenciamento e não serão admitidas, sob quaisquer motivos, modificações ou substituições 
na proposta ou, de qualquer documento inserto nestas. 
19.2. O Município poderá, desde que ressalvado o interesse público, revogar ou anular o presente 
Chamamento Público, justificando a razão de tal ato, dando ciência aos partícipes.  
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19.3. As informações acerca deste instrumento convocatório poderão ser obtidas na sala de reuniões da 
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento – CPLJ, de segunda a sexta-feira, no horário de 
expediente, das 8h às 12h e de 14h às 18h, pelo telefone: (38)3229-3190. 
 
19.4. Constituem anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante: 
Anexo I - Modelo de Carta de Credenciamento   
Anexo II - Ofício de apresentação (Pessoa jurídica e pessoa física)   
Anexo III – Declaração de Idoneidade  
Anexo IV – Minuta do contrato  
Anexo V – Termo de Referência.  
 

20. DO FORO 

 
20.1. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste Chamamento Público, não resolvidas na esfera 
administrativa, será competente o foro da Comarca de Montes Claros/MG, com exclusão de qualquer 
outro, por mais privilegiado que seja. 
 
 
Montes Claros/MG, 15 de janeiro de 2018. 
 
 

 
Dulce Pimenta Gonçalves 

Secretária Municipal de Saúde 
 
 
 

Priscila Batista Almeida 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 
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ANEXO I 

  

MODELO CARTA DE CREDENCIAMENTO  

  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  
                                                                                                                                                 

  

 A empresa e/ou pessoa 
física..................................................estabelecido(a)..........................................................inscrito(a) no 
CNPJ e/ou CPF nº................................................através do presente, credencia o(a)  
Senhor(a)..............................................,portador(a) da cédula de identidade nº...................................... 
e do CPF nº,............................................. a participar da licitação instaurada pelo Município de Montes 
Claros/MG, Chamamento Público n.º 001/2018, na qualidade de Responsável Legal, outorgando-lhe 
plenos poderes para pronunciar-se em nome da licitante, bem como formular propostas e praticar 
todos os demais atos inerentes ao certame.  
  

  

_______________, em ______ de ____________ de 2018.  

  

  

  

 ___________________________________ 

(Nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)  
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ANEXO II 

  

MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO  
PESSOA JURÍDICA  

(Local e data)  
  

(Identificação da Proponente – nome ou razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, telefone/fax e 
CNPJ, etc.)  
  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  
  

Referente: Edital de Chamamento Público nº 001/2018.  
  

Prezados Senhores  
  

        Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para prestar 
serviços de saúde para realização de consultas especializadas e exames de média complexidade nas 
diversas especialidades médicas, de acordo com as diretrizes do SUS. 

 (A proponente deverá indicar na proposta o nº de médicos que irá disponibilizar para a prestação de 
serviço, dos quais deverá apresentar a documentação especificada no item 8.1.1.10 do edital).   

Nome(s) do(s) médico(s) e nº(s) do CRM  

  

 

                              Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são verdadeiras e 
que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às penas previstas no Art. 
299 do Código Penal.    

   

                                     Atenciosamente.  
  

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)  

  

  

 

 

 

 

 

   

CÓDIGO PROCEDIMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
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MODELO DO OFÍCIO DE APRESENTAÇÃO  
PESSOA FÍSICA  

(Local e data)  
  

(Identificação da Proponente – nome ou razão social, nome fantasia, endereço, e-mail, telefone/fax e 
CNPJ, etc.)  
  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  

Referente: Edital de Chamamento Público nº 001/2018.  
  

Prezados Senhores  
  

        Apresentamos e submetemos a apreciação de Vossas Senhorias, nossa proposta para prestar 
serviços de saúde para realização de consultas especializadas e exames de média complexidade nas 
diversas especialidades médicas, de acordo com as diretrizes do SUS. 

  

(A proponente deverá indicar na proposta o nome do médico que irá disponibilizar para a prestação de 
serviço, do qual deverá apresentar a documentação especificada no item 8.1.2.7 do edital).   
  

Nome(s) do(s) médico(s) e nº(s) do CRM  

  

  

                              Declaramos também que as informações prestadas nesse processo são verdadeiras e 
que temos ciência de que, por eventuais inconsistências, estaremos sujeitos às penas previstas no Art. 
299 do Código Penal.    

   

                                     Atenciosamente.  
  

(nome, CPF, RG e assinatura do representante legal)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO PROCEDIMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 
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ANEXO III 

  

MODELO DA DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE   

  

  

Ao  
Município de Montes Claros/MG   
Comissão de Licitações  

  

Referente: Edital de Chamamento Público nº 001/2018.  
  

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, 
sob a modalidade Chamamento Público, sob n° 001/2018, instaurado pelo Município de Montes 
Claros/MG,  que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o Poder Público, em 
qualquer de suas esferas e sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos 
para a nossa habilitação e eventual contratação, e que estamos cientes da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores, bem como, que nossa empresa não possui menores de dezoito anos 
em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza o trabalho de menores de dezesseis 
anos, salvo na condição de aprendiz.  
 

Declara ainda, para os fins requeridos no inciso III, artigo 9º da Lei no. 8.666/93 e 100 da Lei 
Orgânica do Município de Montes Claros, que não tem em seus quadros de empregados, servidores 
públicos da Contratante, bem como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou 
parentesco, afim ou consanguíneo, até o segundo grau, subsistindo a proibição até 6 (seis) meses 
após findas as respectivas funções, exercendo atribuições de gerência, administração ou tomada de 
decisões. 

  
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.  

   

  

_______________, em ______ de ____________ de 2018.  

  

  

( nome,CPF, RG e assinatura do representante legal)  
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO  

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº. 0001/2018 
 

São partes neste contrato, através de seus representantes signatários, como CONTRATANTE o 

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 

22.678.874/0001-35, sediado na Av. Cula Mangabeira, nº. 211, Centro, nesta cidade de Montes 

Claros/MG, com o CEP. 39.401.002, aqui representado pela Sra. Secretária Municipal de Saúde, 

........................................, por delegação de poderes, na forma do Decreto Municipal n° 2.987/13   e, 

como CONTRATADA, a pessoa jurídica ................................................................., inscrita no CNPJ sob o 

nº. ........................., sediada na Rua/Av. .............................................., nº. .........., no Bairro ...................., 

na Cidade de ......................., com o CEP. .............................., neste ato por seu(s) representante(s) 

legal(is), Sr(a). ................................, portador da Carteira de Identidade nº. ......................., inscrito(a) no 

CPF sob o nº ...............  

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto do presente contrato a prestação dos serviços de saúde para realização de consultas 

especializadas e exames de média complexidade nas diversas especialidades médicas, de acordo com 

as diretrizes do SUS, nos termos do Chamamento Público nº 0001/2018, cujas cláusulas incorporam-se 

a este instrumento, independente de sua transcrição.  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE  

As partes acima identificadas têm, entre si, justas e acertadas o presente Contrato Administrativo de 

credenciamento para a prestação de serviços de ...................., após a Ratificação do PROCESSO DE 

INEXIGIBILIDADE N.º ___/2018, pelas condições do Edital de Chamamento nº 001/2018 e seus anexos 

e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das 

partes.  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR DO CONTRATO  

O valor global estimado deste contrato é de R$ ________ (_______________), baseado nos valores 

unitários de cada item.  

CLÁUSULA QUARTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão por conta dos recursos 

específicos da Secretaria de Saúde, existentes nas dotações orçamentárias, decorrentes do 

extrapolamento do teto do município:  

a) no caso de Pessoa Jurídica:  

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  
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02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900  

Fonte de Recursos: 112 – Serviço de Saúde 

X FEDERAL  ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900  

Fonte de Recursos: 102 – Receita de Impostos e Transferências Vinculadas a Saúde (municipal) 

 FEDERAL  ESTADUAL X MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900  

Fonte de Recursos: 155 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

Importante: Recurso Estadual conforme Resolução SES nº 3.970/2013, Resolução SES/MG nº 4.467/2014, Resolução 
SES/MG nº 4.696/2015, Resolução SES/MG nº 4.930/2015, Resolução SES/MG nº 5.021/2015, Resolução SES/MG nº 
5.053/2015 e Resolução SES/MG nº 5.273/2016. 

 
 

b) no caso de Pessoa Física:  

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600  

Fonte de Recursos: 112 – Serviço de Saúde 

X FEDERAL  ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600  

Fonte de Recursos: 102 – Receita de Impostos e Transferências Vinculadas a Saúde (municipal) 

 FEDERAL  ESTADUAL X MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600  

Fonte de Recursos: 155 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

Importante: Recurso Estadual conforme Resolução SES nº 3.970/2013, Resolução SES/MG nº 4.467/2014, Resolução 
SES/MG nº 4.696/2015, Resolução SES/MG nº 4.930/2015, Resolução SES/MG nº 5.021/2015, Resolução SES/MG nº 
5.053/2015 e Resolução SES/MG nº 5.273/2016. 
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CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO  

a) O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento eletrônico, a 

crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos bancos credenciados pelo Município ou 

outros indicados pela contratada, após comprovação da produção efetivamente realizada; 

b) Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer serviço, o prazo de pagamento será 

descontinuado e reiniciado após a correção pela Contratada. 

c) A Contratada deverá apresentar, mensalmente, o arquivo de faturamento dos procedimentos 

gerado pelo SIA/SUS, a fatura constando os serviços prestados e outros documentos, de acordo 

com cronograma previamente estipulado pela SMS; 

d) As contas rejeitadas pela conferência técnica e administrativa em determinada competência serão 

objeto de análise, podendo haver estornos de pagamentos em processamentos futuros, 

devidamente documentados pela SMS. Essas inconsistências poderão ser corrigidas pela 

Contratada dentro do prazo máximo de 03 (três) meses e reenviadas mediante ofício de 

solicitação do pagamento, sem a necessidade de serem digitadas em arquivo oficial de 

faturamento novamente; 

e) A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento dos dados 

recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada; 

f) Deverá constar nos documentos fiscais o número do Processo e o número do Empenho, bem 

como informações bancárias da Contratada (Banco, Agência, Conta Corrente), sem os quais os 

pagamentos ficarão retidos por falta de informação fundamental; 

g) A Contratada deverá apresentar, junto ao documento fiscal, cópias das guias de recolhimento de 

todos os encargos trabalhistas do mês da prestação dos serviços (guias quitadas de FGTS e 

INSS), Certificado de Regularidade com o FGTS, CNDT (certidão negativa de débitos 

Trabalhistas), Certidão Negativa de Contribuições Previdenciárias, Federal, Estadual e Municipal 

atualizadas; 

h) Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários estabelecidos nas 

Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da compra destes itens; 

i) Município reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos os valores correspondentes 

às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de cláusulas contratuais; 

j) Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a apresentação 

do documento corrigido. 
 

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO  

O instrumento de contrato originado deste Chamamento Público terá validade de 12 (doze) meses, a 

contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a critério das 

partes. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME LEGAL DA CONTRATAÇÃO E CLÁUSULAS COMPLEMENTARES  

O presente contrato rege-se pelas normas consubstanciadas na Lei Federal nº. 8.666/93, 

complementadas suas cláusulas pelas normas contratuais constantes do Chamamento Público nº. 

0001/2018 em epígrafe, homologado em ___/___/___.  

 

CLÁUSULA OITAVA - SECRETARIA COMPETENTE PARA FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E 

RECEBIMENTO DO OBJETO.  

É competente para pleno e total recebimento do objeto deste contrato, bem como a gestão/fiscalização 

do seu cumprimento, serviços e produtos contratados, a Secretaria Municipal de Saúde de Montes 

Claros, conforme artigo 67 da lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  

I - DA CONTRATADA:  

Constituem obrigações da Contratada:  

a. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste contrato. 

b. Possuir estrutura física compatível com o número de pacientes a serem atendidos, bem 

como acessibilidade para atender os portadores de necessidades especiais, 

disponibilizando o que for necessário para proporcionar acessibilidade aos usuários que 

forem agendados. 

c. Manter as instalações em perfeito estado de conservação e limpeza, garantindo os insumos 

necessários ao atendimento e conforto dos pacientes. 

d. Afixar, em local visível, placa, banner ou cartaz indicando sua condição de entidade 

integrante do SUS e a gratuidade dos serviços prestados nessa condição, cujo modelo será 

fornecido pela Secretaria Municipal de Saúde. 

e. Adquirir e/ou realizar manutenção dos equipamentos sempre que necessário, de forma que 

a prestação dos serviços não seja prejudicada. 

f. Manter em seus registros documentação que comprove a formação técnica de todos os 

profissionais envolvidos na prestação dos serviços previstos neste Termo de contrato. 

g. Manter junto à SMS, cópias, com vigência atualizada, da licença da Vigilância Sanitária e 

do registro no Conselho Regional de Medicina. 

h. Manter atualizadas as informações no CNES, de acordo com o necessário para a prestação 

dos serviços contratados. 

i. Disponibilizar agenda para o Complexo Regulador/SMS. 

j. Emitir laudos dos exames realizados, os quais deverão apresentar qualidade satisfatória 

para a resolutividade dos casos. 

k. Realizar todas as atividades e serviços correlacionados e necessários para pleno 

atendimento do objeto da contratação. 

l. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo 

sempre a qualidade na prestação dos serviços, não criando regras de atendimento que 

discrimine ou diferencie o usuário do SUS em detrimento dos atendimentos particulares ou 

por convênios. 

m. Providenciar, quando solicitado, confecção de carimbos de encaminhamento para a SMS. 

n. Realizar a digitalização dos exames realizados e laudos emitidos para inserção de dados 

nos sistemas de informações de saúde, se necessário. 

o. Manter sempre atualizados os prontuários e o arquivo médico dos pacientes, pelos prazos 

definidos pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina. 

p. A Contratada deverá elaborar relatório mensal sintético e analítico dos serviços executados, 

contendo: 

i. Dados da Contratada (nome, endereço, telefone e CNES); 

ii. Dados da Unidade Requisitante (nome, CNES); 

iii. Identificação do Paciente (número do Cartão Nacional de Saúde, nome, data de 

nascimento, idade, endereço completo, telefone para contato); 

iv. Código e descrição do procedimento realizado; 

v. Data do atendimento; 

vi. Nome completo do profissional que realizou o procedimento. 

q. Respeitar o sigilo absoluto, não podendo divulgar cadastros e arquivos referentes aos 

profissionais da rede municipal de saúde e usuários do SUS aos quais tiver acesso. 
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r. Arcar com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo 

cumprimento de todas as exigências das repartições competentes, com total isenção do 

Município. 

s. Fazer cumprir as normas disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na 

execução dos serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização do Município, 

fazendo prova dos recolhimentos devidos. 

t. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem dados de pacientes para fins de 

experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme 

art. 7º, inciso II da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

u. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não 

realização de qualquer ato profissional constante neste Termo de contrato. 

v. Informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, controle acionário, diretoria, 

contrato ou estatuto, enviando, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de 

registro da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de 

Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

w. Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

intervir na prestação dos serviços. 

x. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado à pacientes, órgãos do SUS e a 

terceiros a eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 

imperícia ou imprudência praticadas pela empresa, empregados, profissionais ou 

prepostos, ficando assegurado à Contratada o direito de regresso. 

 

II - DA CONTRATANTE:  

Constituem obrigações da Contratante: 

a) Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 

b) Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas; 

c) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer 

danos, inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

d) Elaborar os planos operativos quantitativos e qualitativos que farão parte do instrumento de 

contratualização; 

e) Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações do contrato; 

f) Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I); 

g) Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos 

resultados dos exames entregues pela Contratada, especialmente, mas não se limitando, 

às regras constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, respondendo 

integralmente por quaisquer prejuízos ocasionados à Contratada e aos pacientes, pela 

inobservância dessa obrigação, inclusive após o encerramento da vigência do presente 

instrumento; 

h) Regular, autorizar, auditar, acompanhar e avaliar os serviços prestados; 

i) Estabelecer mecanismos de controle de oferta e demanda dos serviços contratados. 
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CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL  

a) Constituem motivos para rescisão do presente Contrato o não cumprimento de qualquer de suas 

cláusulas e condições, bem como, motivos previstos na Lei Federal nº. 8.666/93, sem prejuízo 

das multas cominadas neste Edital. 

b) A rescisão do Contrato, ser determinada pela Secretaria Municipal de Saúde e exarada no 

processo administrativo competente, assegurado o contraditório e a ampla defesa, tudo com 

vistas ao disposto na Lei nº. 8.666/96, em especial ao seu artigo 79. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES  

a) Ficam estabelecidos os seguintes percentuais de multas, aplicáveis quando do descumprimento 

contratual: 

I) 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso na prestação dos serviços, ou por atraso no 

cumprimento de obrigação contratual ou legal, até o 30º (trigésimo) dia, calculados sobre o valor total dos 

produtos constantes na Ordem de Compra. 

II) 30% (trinta por cento) sobre o valor total da contratação, na hipótese da Contratada injustificadamente 

desistir do contrato ou der causa a sua rescisão, bem como nos demais casos de descumprimento 

contratual, quando o Município de Montes Claros, em face da menor gravidade do fato e mediante 

motivação da autoridade superior, poderá reduzir o percentual da multa a ser aplicada. 

b)O valor das multas aplicadas, após regular processo administrativo, será descontado dos pagamentos 

devidos pelo Contratante. Se os valores não forem suficientes, a diferença será descontada da garantia 

prestada ou deverá ser recolhida pela Contratada no prazo máximo de 03 (três) dias úteis a contar da 

aplicação da sanção. 

c)As sanções previstas, face à gravidade da infração, poderão ser aplicadas cumulativamente com 

previstas nas Leis Federais nº. 10.520/2002 e 8.666/93, após regular processo administrativo em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS CASOS OMISSOS  

Os casos omissos serão resolvidos com fundamento na Lei nº. 8.666/93, cujas normas ficam 

incorporadas integralmente neste instrumento, ainda que não se faça menção expressa.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS ALTERAÇÕES  

Qualquer modificação de forma qualitativa ou quantitativa, redução ou acréscimo do objeto ora 

contratado, bem como prorrogação de prazo poderá ser determinado pela Contratante, lavrando-se o 

respectivo termo, conforme os artigos 57, §1° e 65 da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO  

As partes contratantes elegem, para solução judicial de qualquer questão oriunda da presente 

contratação, o foro da Comarca de Montes Claros, Estado de Minas Gerais, valendo esta cláusula como 

renúncia expressa a qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser. 
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E, por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento em 03 (três) vias de 

único teor e validade, para um só efeito legal. 

 

Montes Claros (MG), ___ de ____________de 2018. 

 

_______________________________                      _______________________________ 

Contratante -  Secretaria Municipal de Saúde                              Contratada 

.................................................................                 Rep. Legal: ........................................... 

CPF/MF: ................................................                  CPF/MF: ................................................. 

Testemunhas:  

__________________________________ CPF/MF: .................................................... 

 _________________________________ CPF/MF:  
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ANEXO V – TERMO DE REFERÊNCIA  

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

Procedimentos de Média Complexidade Ambulatorial 

 
1. SETOR SOLICITANTE 

1.1. Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros (SMS). 

 
2. OBJETO 

2.1. Seleção e possível contratação de instituições públicas, filantrópicas e/ou privadas e pessoas 

físicas/naturais interessadas em prestar serviços de saúde para realização de consultas 

especializadas e exames de média complexidade nas diversas especialidades médicas. Os serviços 

prestados pela contratada serão complementares à rede Pública Municipal de Saúde e seguirão os 

critérios definidos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses e Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS). A contratada deverá ofertar os procedimentos que 

deseja oferecer contemplados na referida tabela; 

2.2. Os serviços têm por finalidade atender aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), 

observadas as descrições, quantitativos e valores constantes nos ANEXO deste Termo de 

Referência; 

2.3. A disponibilização de todos os equipamentos e insumos necessários à perfeita execução do 

objeto, bem como profissionais e recursos humanos, ficará a cargo da empresa ou instituição 

credenciada, sem qualquer ônus para esta Município observando-se as normas legais pertinentes; 

2.4. A distribuição do quantitativo por prestador dar-se-á pela divisão dos procedimentos de 

acordo com o número de Credenciados e sua capacidade instalada; 

2.5. Os prestadores que comparecerem ao presente Chamamento Público e forem declarados 

habilitados, desde que pratiquem os preços estipulados pela tabela do SUS, serão chamados para a 

assinatura do contrato, conforme necessidade e conveniência da SMS; 

2.6. As empresas habilitadas deverão estar registradas no Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde (CNES), apresentando a relação de profissionais e respectivas comprovações de 

especialização para realização dos serviços, através de certificado emitido pelo conselho regulador 

da profissão; 

2.7. O Complexo Regulador/SMS de Montes Claros estabelecerá os critérios para a 

disponibilização de agenda; 

2.8. A solicitação de procedimentos deverá ser previamente autorizada pela SMS e, 

posteriormente, encaminhada à Credenciada para agendamento de horários e prestação do 

serviço; 

2.9. Os procedimentos descritos no ANEXO serão realizados de acordo com a demanda da SMS; 

2.10. Deverão ser observadas todas as normas e portarias que regulamentam o exercício de 

serviços no âmbito do SUS, além das disposições previstas neste Termo de Referência. 

 
3. JUSTIFICATIVA 

3.1. Realização de Chamamento Público para fins de contratação de pessoas jurídicas de direito 

público e privado, e pessoas físicas/naturais interessadas em prestar serviços de assistência à 

saúde, de acordo com as diretrizes do SUS, na forma e condições a seguir elencadas, considerando: 
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e) a necessidade de estruturar serviços municipalizados e hierarquizados que estabeleça uma linha 

de cuidados integrais e integrados na prestação de serviços voltados à atenção à saúde; 

f) a necessidade do aprimoramento do processo de regulação, fiscalização, controle e avaliação 

do serviço ofertado; 

g) que a prestação de serviços de saúde não pode sofrer descontinuidade; e 

h) finalmente, a necessidade de conhecer a real oferta de serviços de consultas especializadas e 

exames de média complexidade nas diversas especialidades médicas no âmbito da Gestão 

Municipal, para eventual celebração de contrato de direito público. 

 
4. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DO CREDENCIAMENTO 

4.1. Poderão prestar serviços ao SUS, em caráter complementar à rede pública, as pessoas 

jurídicas, filantrópicas, entidades privadas sem fins lucrativos e entidades privadas com fins 

lucrativos, legalmente constituídas, pessoas físicas/naturais e com: 

4.1.1. Capacidade técnica de fornecimento para atender a solicitação feita pela secretaria de 

saúde; 

4.1.2. Regularidade jurídico-fiscal; 

4.1.3. Que não tenham sofrido penalidade de suspensão ou declaração de inidoneidade por parte 

do Poder Público; 

4.1.4. Que possuam sede em qualquer lugar no território brasileiro, mas que prestem o serviço na 

área urbana no município de Montes Claros; 

4.1.5. Que aceitem as exigências estabelecidas pelas normas do SUS e do direito administrativo; 

4.1.6. Que satisfaçam as condições fixadas neste Termo de Referência e anexos; 

4.1.7. Que não estejam sob processo de falência ou recuperação judicial; 

4.1.8. Que não estejam impedidas de transacionar com a administração pública e qualquer de 

seus órgãos descentralizados; 

4.1.9. Que não possuam sócios e diretores que ocupem cargo ou função de chefia, 

assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de Saúde/Montes Claros, nos termos do 

Parágrafo 4º do Art. 26 da Lei 8080/90; 

4.1.10. Que não possuam sócios e diretores que sejam servidores públicos da Prefeitura Municipal 

de Montes Claros, nos termos do inciso III, do artigo 9º da Lei 8.666/93, à exceção do disposto no 

art. 100 da Lei Orgânica. 

4.2. Estão impedidas de participar, as instituições e/ou empresas: 

4.2.1. Que cumprirem, na data fixada para a apresentação dos envelopes, penalidade de 

suspensão temporária para licitar ou contratar com a Administração; 

4.2.2. Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

4.3. Não poderão participar do credenciamento, os interessados que estejam cumprindo as 

sanções previstas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 
5. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

5.1. O horário e dias de funcionamento da unidade da Contratada deverão ser suficientes para 

atender plenamente o objeto deste Termo, como também a quantidade de procedimentos mensais 

que serão previstos pela SMS; 

5.2. Os serviços serão prestados diretamente por pessoas físicas ou profissionais da Contratada, 

em quantidade e qualificação necessários para a perfeita execução dos 
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mesmos, sendo estes de sua responsabilidade exclusiva e integral, inclusive com encargos 

trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo empregatício; 

5.3. O ônus e obrigações advindos da contratação de colaboradores para execução do objeto 

deste Termo de Referência, em hipótese alguma, poderão ser transferidos para o Município ou 

qualquer outro órgão do SUS; 

5.4. Os serviços serão prestados somente por meio de autorização dos profissionais habilitados e 

devidamente cadastrados na unidade solicitante na quantidade prescrita por estes; 

5.5. A contratação não implica em vínculo empregatício, nem exclusividade de colaboração entre o 

Município e a Contratada; 

5.6. As despesas com aquisição e/ou manutenção dos equipamentos são de responsabilidade da 

Contratada; 

5.7. A Contratada não poderá cobrar dos usuários do SUS ou dos seus acompanhantes qualquer 

valor como complementação dos serviços previstos neste Termo de Referência; 

5.8. A Contratada responsabilizar-se-á por cobrança indevida feita ao paciente ou seu 

acompanhante/representante por profissional empregado ou preposto, em razão dos serviços 

previstos neste Termo; 

5.9. A Contratada não poderá cobrar desta Prefeitura pelos serviços não realizados; 

5.10. A eventual mudança de endereço da Contratada deverá ser imediatamente comunicada ao 

Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados em nova localização. O 

Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo; 

5.11. A eventual mudança de responsabilidade técnica da Contratada deverá ser imediatamente 

comunicada ao Município, que analisará a conveniência de manter os serviços contratados. O 

Município poderá rever as condições do contrato e, até mesmo, rescindi-lo; 

5.12. A Contratada somente poderá realizar atendimento aos pacientes encaminhados pela SMS, 

mediante apresentação de formulário próprio, com todos os campos preenchidos, assinatura e 

identificação do profissional solicitante (carimbo), identificação da unidade solicitante e carimbo de 

encaminhamento para a Contratada; 

5.13. A Contratada fica exonerada da responsabilidade pelo não atendimento de paciente 

amparado pelo SUS, na hipótese de atraso superior a 90 (noventa) dias no pagamento devido pelo 

Poder Público, ressalvadas as situações de calamidade pública ou grave ameaça de ordem interna 

ou as situações de urgência e emergência; 

5.14. Os serviços não poderão ser sub empreitados no seu todo, podendo, contudo, fazê-lo 

parcialmente, mantendo, porém, sua responsabilidade integral e direta perante o Município. Os 

serviços sub empreitados deverão ter a anuência prévia e expressa desta municipalidade; 

5.15. Os serviços prestados deverão seguir as normatizações do manual do Sistema de 

Informações Ambulatoriais (SIA/SUS) e o cronograma de entrega da produção estipulado pela SMS. 

O pagamento pelos serviços prestados será liberado após processamento da produção, mediante 

entrega mensal dos comprovantes dos procedimentos autorizados pela SMS, e autorizado pela 

Diretoria de Planejamento, Regulação, Controle e Avaliação; 

5.16. Em caso de rescisão contratual, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 

prejuízo à população, será observado o prazo de 120 (cento e vinte) dias para ocorrer a rescisão. Se 

neste prazo a Contratada negligenciar a prestação dos serviços ora conveniados, a multa aplicada 

terá seu valor duplicado; 
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5.17. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização e da normatividade complementar 

exercidos pelo Município sobre a execução do objeto deste Termo, a Contratada reconhece a 

prerrogativa de controle e auditoria, nos termos da legislação vigente, pelos órgãos gestores do 

SUS; 

5.18. A fiscalização ou o acompanhamento da execução do contrato pelos órgãos competentes do 

SUS não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, nos termos da legislação referente às 

licitações e contratos administrativos e demais legislações existentes. 

 
6. OBRIGAÇÕES DACONTRATANTE 

6.1. Notificar a Contratada sobre qualquer irregularidade encontrada no cumprimento do objeto, 

fixando-lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 

6.2. Efetuar os pagamentos devidos à Contratada nas condições estabelecidas; 

6.3. Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da 

Contratada pelo perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, 

inclusive quanto a terceiros, ou por irregularidades constatadas; 

6.4. Elaborar os planos operativos quantitativos e qualitativos que farão parte do instrumento de 

contratualização; 

6.5. Rejeitar todo e qualquer serviço de má qualidade e em desconformidade com as 

especificações do Termo de Referência; 

6.6. Efetuar o desconto de Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza, incidente na 

fonte, sobre rendimentos pagos a qualquer título (CRFB/1988, artigo 158, I); 

6.7. Observar e fazer cumprir todas as regras relativas ao sigilo médico no que diz respeito aos 

resultados dos exames entregues pela Contratada, especialmente, mas não se limitando, às regras 

constitucionais e previstas no Código de Ética Médica, respondendo integralmente por quaisquer 

prejuízos ocasionados à Contratada e aos pacientes, pela inobservância dessa obrigação, inclusive 

após o encerramento da vigência do presente instrumento; 

6.8. Regular, autorizar, auditar, acompanhar e avaliar os serviços prestados; 

6.9. Estabelecer mecanismos de controle de oferta e demanda dos serviços contratados. 

 
7. OBRIGAÇÕES DACONTRATADA 

7.1. Cumprir todas as exigências e obrigações constantes neste Termo de Referência. 

7.2. Possuir estrutura física compatível com o número de pacientes a serem atendidos, bem como 

acessibilidade para atender os portadores de necessidades especiais, disponibilizando o que for 

necessário para proporcionar acessibilidade aos usuários que forem agendados. 

7.3. Manter as instalações em perfeito estado de conservação e limpeza, garantindo os insumos 

necessários ao atendimento e conforto dos pacientes. 

7.4. Afixar, em local visível, placa, banner ou cartaz indicando sua condição de entidade integrante 

do SUS e a gratuidade dos serviços prestados nessa condição, cujo modelo será fornecido pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 

7.5. Adquirir e/ou realizar manutenção dos equipamentos sempre que necessário, de forma que a 

prestação dos serviços não seja prejudicada. 

7.6. Manter em seus registros documentação que comprove a formação técnica de todos os 

profissionais envolvidos na prestação dos serviços previstos neste Termo. 

7.7. Manter junto à SMS, cópias, com vigência atualizada, da licença da Vigilância Sanitária e do 
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registro no Conselho Regional de Medicina.  
7.8. Manter atualizadas as informações no CNES, de acordo com o necessário para a prestação dos 
serviços contratados. 
7.9. Disponibilizar agenda para o Complexo Regulador/SMS. 

7.10. Emitir laudos dos exames realizados, os quais deverão apresentar qualidade satisfatória 

para a resolutividade dos casos. 

7.11. Realizar todas as atividades e serviços correlacionados e necessários para pleno atendimento 

do objeto da contratação. 

7.12. Atender os pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, mantendo 

sempre a qualidade na prestação dos serviços, não criando regras de atendimento que discrimine 

ou diferencie o usuário do SUS em detrimento dos atendimentos particulares ou por convênios. 

7.13. Providenciar, quando solicitado, confecção de carimbos de encaminhamento para a SMS. 

7.14. Realizar a digitalização dos exames realizados e laudos emitidos para inserção de dados nos 

sistemas de informações de saúde, se necessário. 

7.15. Manter sempre atualizados os prontuários e o arquivo médico dos pacientes, pelos prazos 

definidos pelos Conselhos Federal e Regional de Medicina. 

7.16. A Contratada deverá elaborar relatório mensal sintético e analítico dos serviços executados, 

contendo: 

7.16.1. Dados da Contratada (nome, endereço, telefone e CNES); 

7.16.2. Dados da Unidade Requisitante (nome, CNES); 

7.16.3. Identificação do Paciente (número do Cartão Nacional de Saúde, nome, data de 

nascimento, idade, endereço completo, telefone para contato); 

7.16.4. Código e descrição do procedimento realizado; 

7.16.5. Data do atendimento; 

7.16.6. Nome completo do profissional que realizou o procedimento. 

7.17. Respeitar o sigilo absoluto, não podendo divulgar cadastros e arquivos referentes aos 

profissionais da rede municipal de saúde e usuários do SUS aos quais tiver acesso. 

7.18. Arcar com os ônus decorrentes da incidência de todos os tributos federais, estaduais e 

municipais que possam advir dos serviços contratados, responsabilizando-se pelo cumprimento de 

todas as exigências das repartições competentes, com total isenção do Município. 

7.19. Fazer cumprir as normas disciplinares e de segurança, exigências das leis trabalhistas, 

previdenciárias, sindicais e securitárias, relativamente aos empregados envolvidos na execução dos 

serviços, inclusive as determinações emanadas da fiscalização do Município, fazendo prova dos 

recolhimentos devidos. 

7.20. Não utilizar nem permitir que terceiros utilizem dados de pacientes para fins de 

experimentação, sem autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 7º, 

inciso II da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10/10/1996. 

7.21. Justificar ao Município, por escrito, as razões alegadas quando da decisão de não realização 

de qualquer ato profissional constante neste Termo de Referência. 

7.22. Informar ao Município a eventual alteração de sua razão social, controle acionário, diretoria, 

contrato ou estatuto, enviando, no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data de registro 

da alteração, cópia autenticada da Certidão da Junta Comercial ou do Cartório de Registro Civil das 

Pessoas Jurídicas. 

7.23. Comunicar ao Município, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 

intervir na prestação dos serviços.
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7.24. Responsabilizar-se pela indenização de dano causado à pacientes, órgãos do SUS e a 

terceiros a eles vinculados, decorrente de ação ou omissão voluntária, ou de negligência, 

imperícia ou imprudência praticadas pela empresa, empregados, profissionais ou prepostos, 

ficando assegurado à Contratada o direito de regresso. 

 
8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

8.1. A Contratada deverá apresentar, mensalmente, o arquivo de faturamento dos 

procedimentos gerado pelo SIA/SUS, a fatura constando os serviços prestados e outros 

documentos, de acordo com cronograma previamente estipulado pela SMS; 

8.2. As contas rejeitadas pela conferência técnica e administrativa em determinada 

competência serão objeto de análise, podendo haver estornos de pagamentos em 

processamentos futuros, devidamente documentados pela SMS. Essas inconsistências 

poderão ser corrigidas pela Contratada dentro do prazo máximo de 03 (três) meses e 

reenviadas mediante ofício de solicitação do pagamento, sem a necessidade de serem 

digitadas em arquivo oficial de faturamento novamente; 

8.3. A Contratante realizará o pagamento pelos serviços prestados após o processamento 

dos dados recebidos e apresentação da Nota Fiscal pela Contratada; 

8.4. Deverá constar nos documentos fiscais o número do Processo e o número do 

Empenho, bem como informações bancárias da Contratada (Banco, Agência, Conta 

Corrente), sem os quais os pagamentos ficarão retidos por falta de informação 

fundamental; 

8.5. A Contratada deverá apresentar, junto ao documento fiscal, cópias das guias de 

recolhimento de todos os encargos trabalhistas do mês da prestação dos serviços (guias 

quitadas de FGTS e INSS), Certificado de Regularidade com o FGTS, CRF e Certidão Negativa 

de Contribuições Previdenciárias atualizadas; 

8.6. Os serviços prestados serão remunerados de acordo com valores unitários 

estabelecidos nas Tabelas SIA/SUS, vigente no mês da prestação dos serviços; 

8.7. Ao Município reserva-se o direito de descontar dos pagamentos devidos os valores 

correspondentes às multas que eventualmente forem aplicadas por descumprimento de 

cláusulas contratuais; 

8.8. Se forem constatados erros no Documento Fiscal, os prazos serão suspensos até a 

apresentação do documento corrigido. 

 
9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

9.1. No julgamento e classificação das propostas para a divisão de cotas serão 

considerados critérios pertinentes à capacidade instalada e técnica dos prestadores, à 

qualidade dos serviços prestados, bem como as normas e princípios estabelecidos pela Lei 

8.666/1993 e pelo Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde; 

9.2. Indicação do percentual da capacidade instalada por serviço ou unidade operativa que 

está destinada a particulares e contratos com terceiros, anexando cópia dos contratos, bem 

como a indicação do percentual dessa capacidade para atendimento aos usuários do SUS, 

através do CNES; 

9.3. Apresentação de plano de trabalho de acordo com os procedimentos de interesse, 

dentro dos padrões estabelecidos pela SMS; 

9.4. Apresentação do fluxo de atendimento proposto pelo prestador para execução e 

cumprimento do objeto contratual. 
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10. PRAZO DE PAGAMENTO 
10.1. O pagamento será efetuado por meio de ordem bancária emitida por processamento 

eletrônico, a crédito do beneficiário, preferencialmente, em um dos bancos credenciados 

pelo Município ou outros indicados pela contratada, após comprovação da produção 

efetivamente realizada; 

10.2. Caso ocorra, a qualquer tempo, a não aceitação de qualquer produto, o prazo de 

pagamento será descontinuado e reiniciado após a correção pela Contratada. 

 
11. VIGÊNCIA 

11.1. O instrumento de contrato originado deste Chamamento Público terá validade de 12 

(doze) meses, podendo ser prorrogado, mediante legislação em vigor, a critério das partes. 

 
12. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

12.1. As despesas decorrentes dos serviços registrados neste instrumento correrão por 

conta dos recursos específicos da Secretaria de Saúde, existentes nas seguintes dotações 

orçamentárias, decorrentes do extrapolamento do teto do município: 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900  

Fonte de Recursos: 112 – Serviço de Saúde 

X FEDERAL  ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900  

Fonte de Recursos: 102 – Receita de Impostos e Transferências Vinculadas a Saúde (municipal) 

 FEDERAL  ESTADUAL X MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903900  

Fonte de Recursos: 155 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

Importante: Recurso Estadual conforme Resolução SES nº 3.970/2013, Resolução 
SES/MG nº 4.467/2014, Resolução SES/MG nº 4.696/2015, Resolução SES/MG nº 
4.930/2015, Resolução SES/MG nº 5.021/2015, Resolução SES/MG nº 5.053/2015 e 
Resolução SES/MG nº 5.273/2016. 
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ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600  

Fonte de Recursos: 112 – Serviço de Saúde 

X FEDERAL  ESTADUAL  MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600  

Fonte de Recursos: 102 – Receita de Impostos e Transferências Vinculadas a Saúde (municipal) 

 FEDERAL  ESTADUAL X MUNICIPAL 

 

ÓRGAO: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

Função Programática Projeto Atividade Elemento Despesa  

02 012 002 00010 00302 00065 2139 33903600  

Fonte de Recursos: 155 – Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Saúde 

 FEDERAL X ESTADUAL  MUNICIPAL 

Importante: Recurso Estadual conforme Resolução SES nº 3.970/2013, Resolução 
SES/MG nº 4.467/2014, Resolução SES/MG nº 4.696/2015, Resolução SES/MG nº 
4.930/2015, Resolução SES/MG nº 5.021/2015, Resolução SES/MG nº 5.053/2015 e 
Resolução SES/MG nº 5.273/2016. 
 

 
 

Montes Claros, 11 de janeiro de 2018. 
 
 

 
Dulce Pimenta Gonçalves 

Secretária Municipal de Saúde de Montes Claros 
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ANEXO I 
TABELA DE PROCEDIMENTOS - CONSULTAS 

 

Observação: Valor Unitário definido considerando o acréscimo de 200% ao valor da Tabela SUS. 

CÓDIGO PROCEDIMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Alergista Adulto 

204 R$ 30,00 R$ 6.120,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Alergista Infantil 

100 R$ 30,00 R$ 3.000,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Anestesista 

206 R$ 30,00 R$ 6.180,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Angiologia 

568 R$ 30,00 R$ 17.040,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cardiologia Adulto 

761 R$ 30,00 R$ 22.830,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cardiologia Infantil 

90 R$ 30,00 R$ 2.700,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia de Cabeça e Pescoço 

56 R$ 30,00 R$ 1.680,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Geral 

515 R$ 30,00 R$ 15.450,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Ginecológica 

189 R$ 30,00 R$ 5.670,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Pediátrica 

41 R$ 30,00 R$ 1.230,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Plástica 

71 R$ 30,00 R$ 2.130,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Cirurgia Vascular 

414 R$ 30,00 R$ 12.420,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Dermatologia 

921 R$ 30,00 R$ 27.630,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Endocrinologia Adulto 

997 R$ 30,00 R$ 29.910,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Endocrinologia Infantil 

186 R$ 30,00 R$ 5.580,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Gastroenterologia Adulto 

538 R$ 30,00 R$ 16.140,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Gastroenterologia Infantil 

39 R$ 30,00 R$ 1.170,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Geriatria 

112 R$ 30,00 R$ 3.360,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Ginecologia 

770 R$ 30,00 R$ 23.100,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Infectologia Adulto 

49 R$ 30,00 R$ 1.470,00 
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03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Infectologia Infantil 

17 R$ 30,00 R$ 510,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Mastologia 

266 R$ 30,00 R$ 7.980,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Nefrologia 

329 R$ 30,00 R$ 9.870,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Neurologia Adulto 

719 R$ 30,00 R$ 21.570,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Neurologia Infantil 

638 R$ 30,00 R$ 19.140,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Oftalmologia 

4.664 R$ 30,00 R$ 139.920,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Ortopedia Adulto 

2.166 R$ 30,00 R$ 64.980,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Ortopedia Infantil 

368 R$ 30,00 R$ 11.040,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Otorrinolaringologia 

354 R$ 30,00 R$ 10.620,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Pediatria 

172 R$ 30,00 R$ 5.160,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Pneumologia Adulto 

99 R$ 30,00 R$ 2.970,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Pneumologia Infantil 

73 R$ 30,00 R$ 2.190,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Proctologia 

280 R$ 30,00 R$ 8.400,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Psiquiatria Adulto 

293 R$ 30,00 R$ 8.790,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Psiquiatria Infantil 

161 R$ 30,00 R$ 4.830,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Reumatologia 

806 R$ 30,00 R$ 24.180,00 

03.01.01.007-2 
Consulta Médica em Atenção Especializada – 
Urologia 

961 R$ 30,00 R$ 28.830,00 

03.01.01.004-8 
Consulta de Profissionais de Nível Superior na 
Atenção Especializada (exceto médico) - 
Psicologia 

417 R$ 18,90 R$ 7.881,30 

TOTAL 19.610 R$ 1.128,90 R$ 583.671,30 
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ANEXO II 
TABELA DE PROCEDIMENTOS - EXAMES 

 

Observação: Valor Unitário definido considerando o acréscimo de 100% ao valor da Tabela SUS. 

CÓDIGO PROCEDIMENTO QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL 

02.11.07.004-1 Audiometria Tonal Limiar(Via aérea/óssea) 150 R$ 42,00 R$ 6.300,00 

02.09.01.002-9 Colonoscopia (Coloscopia)  100 R$ 225,32 R$ 22.532,00 

02.05.01.003-2 EcocardiografiaTranstorácica 2.175 R$ 79,88 R$ 173.739,00 

02.11.02.003-6 Eletrocardiograma 500 R$ 10,30 R$ 5.150,00 

02.11.05.003-2 
Eletroencefalograma em Sono Induzido c/ 
ou s/ Medicamento (EEG) 

200 R$ 50,00 R$ 10.000,00 

02.11.05.00-0 
Eletroencefalograma em Vigília e sono 
Espontâneo c/ ou s/ Fotoestímulo (EEG) 

500 R$ 50,00 R$ 25.000,00 

02.09.01.003-7 Esofagogastroduodenoscopia 2.159 R$ 96,32 R$ 207.954,88 

02.11.08.005-5 
Espirometria ou Prova de Função Pulmonar 
Completa com Broncodilatador 

100 R$ 12,72 R$ 1.272,00 

02.11.07.020-3 Imitanciometria 150 R$ 46,00 R$ 6.900,00 

02.11.02.005-2 
Monitoração Ambulatorial de Pressão 
Arterial 

250 R$ 20,14 R$ 5.035,00 

02.11.02.004-4 
Monitoramento pelo Sistema Holter 24h (3 
canais) 

250 R$ 60,00 R$ 15.000,00 

02.04.02.006-9 Radiografia de Coluna Lombo-sacra 1.000 R$ 21,92 R$ 21.920,00 

02.11.02.006-0 Teste de Esforço/Teste Ergométrico 1.500 R$ 60,00 R$ 90.000,00 

02.05.02.003-8 Ultrassonografia de Abdômen Superior 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.004-6 Ultrassonografia de Abdômen Total 2.175 R$ 75,90 R$ 165.082,50 

02.05.02.005-4 Ultrassonografia de Aparelho Urinário 1.500 R$ 48,40 R$ 72.600,00 

02.05.02.006-2 Ultrassonografia de Articulação 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.007-0 Ultrassonografia de Bolsa Escrotal 150 R$ 48,40 R$ 7.260,00 

02.05.02.010-0 
Ultrassonografia de Próstata por Via 
Abdominal 

300 R$ 48,40 R$ 14.520,00 

02.05.02.012-7 Ultrassonografia de Tireoide 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.009-7 Ultrassonografia Mamária Bilateral 1.000 R$ 48,40 R$ 48.400,00 

02.05.02.014-3 Ultrassonografia Obstétrica 400 R$ 48,40 R$ 19.360,00 

02.05.02.016-0 Ultrassonografia Pélvica (Ginecológica) 500 R$ 48,40 R$ 24.200,00 

02.05.02.018-6 Ultrassonografia Transvaginal 1.500 R$ 48,40 R$ 72.600,00 

02.09.01.006-1 Vídeolaparoscopia 100 R$ 190,00 R$ 19.000,00 

02.09.04.004-1 Vídeolaringoscopia 500 R$ 91,00 R$ 45.500,00 

TOTAL 18.659 R$ 1.615,50 R$ 1.151.925,38 

 

 


