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Retificação do Edital de chamamento público 0002/2018 (inclusão) 
 
 
1- Inclui o item 4.2.1 no edital com a seguinte redação: 
 

4.2.1 Será utilizada a seguinte ordem de preferência como critério de 
habilitação, considerando a capacidade técnica e operacional: 

I – Pública; 

II - Instituições filantrópicas e/ou privadas sem fins lucrativos; e 
III- instituições privadas com fins lucrativos 
 
 

2- Incluem as letras “ay”, “az” e “ba” no item 9.1 do edital com a seguinte 
redação: 
 

ay) garantir ao paciente, quando internado, o direito de estar 
acompanhado nas dependência do contratado;    
az) garantir e assegurar a observância das normas de segurança do 
paciente responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes, direta 
ou indiretamente, da execução do objeto deste contrato por seus 
empregados ou prepostos; 
ba) respeitar todas as normas de ambientais aplicáveis ao objeto deste 
contrato. 

 
3- Incluem as letras “ay”, “az” e “ba” no item 9.1 do anexo VII (termo de 
referência) do edital com a seguinte redação: 
 

ay) garantir ao paciente, quando internado, o direito de estar 
acompanhado nas dependência do contratado;    
az) garantir e assegurar a observância das normas de segurança do 
paciente responsabilizando-se por quaisquer danos decorrentes, direta 
ou indiretamente, da execução do objeto deste contrato por seus 
empregados ou prepostos; 
ba) respeitar todas as normas de ambientais aplicáveis ao objeto deste 
contrato. 

 
 

Retificação do Edital de Chamamento Público 0002/2018 (altera redação)  
 
1 – o item 12.2 passa a ter a seguinte redação: 
 

12.2. As ações e serviços de saúde especificados no presente TERMO 
serão financiadas com os recursos da Programação Pactuada Integrada 
(PPI) no valor anual total estimado de R$131.496.436,09 (cento e trinta 
e um milhões quatrocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e trinta e 
seis reais e nove centavos) e recursos da Secretaria de Estado da 
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Saúde conforme Deliberação CIB-SUS/MG n. 2.656 de 27 de dezembro 
de 2017 no valor anual estimado de R$16.200.000,00 (dezesseis 
milhões e duzentos mil reais), de acordo com o Anexo Técnico deste 
instrumento, conforme quadro descrito abaixo: 
 

2- os incisos II e III do item 12.2.2 passam a ter a seguinte redação: 
 

 II. Valor pós-fixado, composto pelos recursos referentes aos serviços de 
alta complexidade vinculados aos valores aprovados no processamento 
da produção e compatíveis com os recursos disponíveis na 
Programação Pactuada Integrada (PPI) e recursos estaduais conforme 
Deliberação CIB-SUS/MG n. 2.656 de 27 de dezembro de 2017, sendo 
seu repasse efetuado conforme produção apresentada, respeitando os 
valores estipulados no documento descritivo.  
 
III. Para os estabelecimentos sem adesão ao processo de 
contratualização, conforme Portaria 3410 de Dezembro de 2013, o 
pagamento será efetuado conforme produção apresentada, respeitando 
os valores estipulados no documento descritivo. 

 
3- o item 12.2.8 passa a ter a seguinte redação: 
 

12.2.8 – Os valores estimados no documento descritivo serão revistos e 
atualizados periodicamente, em decorrência do processo de elaboração 
e revisão da PPI, alterando-se automaticamente o presente Contrato. 

 
4- a letra “a” do item 14.1 passa a ter a seguinte redação: 
 

a) executar as ações necessárias à consecução do objeto deste contrato 
e cumprir os compromissos e as metas pactuadas no documento 
descritivo e nas legislações vigentes. 

 
5- o anexo I do edital de chamamento público 0002/2018 tem nova redação 
conforme consta no anexo retificado. 

 
 
6- o item 7.2 do anexo VII (termo de referência) passa a ter a seguinte redação: 
 

As ações e serviços de saúde especificados no presente TERMO serão 
financiadas com os recursos da Programação Pactuada Integrada (PPI) 
no valor anual total estimado de R$131.496.436,09 (cento e trinta e um 
milhões quatrocentos e noventa e seis mil e quatrocentos e trinta e seis 
reais e nove centavos) e recursos da Secretaria de Estado da Saúde 
conforme Deliberação CIB-SUS/MG n. 2.656 de 27 de dezembro de 
2017 no valor anual estimado de R$16.200.000,00 (dezesseis milhões e 
duzentos mil reais), de acordo com o Anexo Técnico deste instrumento, 
conforme quadro descrito abaixo: 
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7- os incisos II e III do item 7.2.2 do anexo VII (termo de referência) passam a 
ter a seguinte redação: 
 

 II. Valor pós-fixado, composto pelos recursos referentes aos serviços de 
alta complexidade vinculados aos valores aprovados no processamento 
da produção e compatíveis com os recursos disponíveis na 
Programação Pactuada Integrada (PPI) e recursos estaduais conforme 
Deliberação CIB-SUS/MG n. 2.656 de 27 de dezembro de 2017, sendo 
seu repasse efetuado conforme produção apresentada, respeitando os 
valores estipulados no documento descritivo.  
 
III. Para os estabelecimentos sem adesão ao processo de 
contratualização, conforme Portaria 3410 de Dezembro de 2013, o 
pagamento será efetuado conforme produção apresentada, respeitando 
os valores estipulados no documento descritivo. 

 
8- o item 7.2.8 do anexo VII (termo de referência) passam a ter a seguinte 
redação: 
 

Os valores estimados no documento descritivo serão revistos e 
atualizados periodicamente, em decorrência do processo de elaboração 
e revisão da PPI, alterando-se automaticamente o presente Contrato. 
 

9- a letra “a” do item 9.1 do anexo VII (termo de referência) passa a ter a 
seguinte redação: 
 

a) executar as ações necessárias à consecução do objeto deste contrato 
e cumprir os compromissos e as metas pactuadas no documento 
descritivo e nas legislações vigentes. 

 
 


