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EDITAL RETIFICADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 

OBJETO: CREDENCIAMENTO E CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE NATUREZA 

PÚBLICA, FILANTRÓPICA E/OU PRIVADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO 

ÂMBITO HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM 

CONFORMIDADE COM A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL DE 

1988, EM SEU ART. 199, § 1º, C/C ART. 24 DA LEI FEDERAL Nº 8.080/1990. 

 

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 RETIFICADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2018 

 

 

 

OBJETO: CREDENCIAMENTO E 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS DE NATUREZA 

PÚBLICA, FILANTRÓPICA E/OU PRIVADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NO ÂMBITO 

HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, DE FORMA 

COMPLEMENTAR, EM CONFORMIDADE COM A 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

DE 1988, EM SEU ART. 199, § 1º, C/C ART. 24 DA LEI 

FEDERAL Nº 8.080/1990. 

 

DATA DE ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 18h00min do dia 

16/03/2018. 

 

 

DATA DE ABERTURA DA SESSÃO: às 09h00min do dia 

19/03/2018. 

 

 

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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EDITAL RETIFICADO DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2018 PARA 
CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE SAÚDE. 

 

PREÂMBULO 

O Município de Montes Claros, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde 
(SMS/Montes Claros), torna público o presente Edital, que visa a seleção e a contratação de 
prestadores de serviços de saúde, de forma complementar, em conformidade com o art. 199 da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 
8.080/1990, Portarias de consolidação nº 1 e nº 2, de 28 de setembro de 2017, considerando a 
Portaria 2.501, de 28 de setembro de 2017, a portaria Nº 3410 de 30/12/2013, Guia de 
Habilitação e Contratação de Estabelecimentos para a Prestação de Ações e Serviços de 
Saúde para o SUS/MG, bem como com as demais normas do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
princípios norteadores da Administração Pública, em consonância com as disposições deste 
instrumento. 

Todas as informações referentes a este instrumento poderão ser obtidas pelos 
interessados no site da Prefeitura de Montes Claros (http://www.montesclaros.mg.gov.br/). 

 

1. DO OBJETO 

1.1. Este Edital tem por objeto a realização de Chamamento Público para credenciamento e 

contratação de pessoas jurídicas de natureza pública, filantrópica e/ou privada para prestação 

de serviços de saúde no âmbito hospitalar aos usuários do SUS, de forma complementar, em 

conformidade com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, em seu art. 199, § 

1º, c/c art. 24 da Lei Federal nº 8.080/1990, nos termos deste instrumento e seus anexos. 

1.2. A relação dos serviços a serem contratados, bem como as metas físicas e os valores financeiros 

mensais, estão descritos no Anexo I deste Edital. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 

2.1. Os serviços descritos neste Edital deverão ser realizados pelas instituições contratadas, de 

acordo com as determinações da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros – MG e 

demais atos normativos da Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, da Secretaria 

Estadual de Saúde e do Ministério da Saúde, bem como o previsto no instrumento contratual. 

 

2.2. Os serviços a serem contratados devem estar em consonância com a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, cujos valores 

unitários dos procedimentos são especificados no Sistema de Gerenciamento da referida tabela 

(http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp). 

2.3. A execução de todos os serviços/procedimentos a serem contratados e realizados no 

ambiente hospitalar deverão incluir a responsabilidade do contratado com preparos, 

substâncias químicas, anestesias, equipamentos, suprimentos de qualquer espécie e 

instalações físicas necessárias para sua realização, conforme descrição no Sistema de 

Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES). 

2.4. A instituição interessada em participar do Edital deverá manter “porta aberta” para 

atendimento à população para livre demanda, de acordo com as áreas que foram pactuadas 

na grade de referência da rede de urgência e emergência, bem como demanda regulada nas 

clínicas pleiteadas.  

http://sigtap.datasus.gov.br/tabela-unificada/app/sec/inicio.jsp
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2.5. As transferências oriundas de outros municípios deverão ser submetidas à autorização da 
central de regulação de leitos de Montes Claros, pelo Co-Gestor Municipal, não sendo 
considerados para efeito de faturamento e pagamento os casos não autorizados por este. 

2.6. O Núcleo de Apoio Técnico para a Solução de Conflitos Referentes à Prestação de Serviços 
de Saúde Pública – NAT poderá fixar aos Contratados protocolos de atendimento ao usuário que 
deverão ser rigorosamente observados, conforme disposição do artigo 7°, da Lei Municipal 5.002, 
DE 29 DE SETEMBRO DE 2017. 

 

3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderá participar deste procedimento de Chamamento Público qualquer instituição pública, 

filantrópica e/ou privada com ou sem fins lucrativos do ramo de atividade pertinente ao objeto 

deste Edital, que possua matriz ou filial com domicílio no município de Montes Claros, em 

atendimento às pactuações dispostas na Programação Pactuada Integrada (PPI) e Programas 

de Saúde instituídos pelos entes federados, desde que satisfaça as exigências deste 

instrumento convocatório e seus anexos. 

3.2. As instituições interessadas deverão estar inscritas no SCNES, sendo que o referido cadastro 

deve estar devidamente atualizado e compatível com o objeto deste instrumento. 

3.2.1. As instituições cujos recursos são identificados de acordo com habilitações do Ministério da 

Saúde terão sua participação garantida através da apresentação da devida publicação 

ministerial, qualificando-as para o fim específico. 

3.3. Não poderão participar as pessoas jurídicas: 

I. Que estejam em situação de falência, recuperação judicial, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação; 

II. Constituídas na forma de sociedade estrangeira, que não se enquadrem no disposto no 

artigo 23 da Lei Federal n° 8.080/1990; 

III. Que estejam declaradas como inidôneas por órgão da Administração Pública federal, 

estadual, municipal ou do Distrito Federal, de forma direta ou indireta, por meio de ato 

publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município ou do Distrito Federal; 

IV. Que estejam temporariamente suspensas de contratar com a Administração Pública 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; 

V. Que tenham proprietários, administradores e dirigentes que exercem cargos de chefia 

ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS), conforme disposto no artigo 

26, § 4º, da Lei Federal nº 8.080/1990, e artigo 9º, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/1993; 

VI. Que incorram em outros impedimentos previstos em lei. 

3.4. As instituições interessadas em participar da(s) Sessão(ões) de Chamamento Público deverão 

apresentar, em ato único, toda a documentação relacionada no item 4 deste Edital, não sendo 

admitida a entrega de documentos em etapas, observado o disposto no item 5. 

3.4.1. As instituições interessadas deverão arcar integralmente com os custos de preparação e 

apresentação da documentação, independente do resultado do Chamamento Público. 

3.4.2. Sem prejuízo do disposto no item 3.4 eventual inconsistência da documentação de 

habilitação poderá ser corrigida até o dia 29/03/2018, restando claro que o prazo 

credenciamento encerra no dia 16/03/2018. 
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3.5. É vedado a qualquer pessoa física ou jurídica representar mais de uma instituição nas 

Sessão(ões) de Chamamento Público. 

3.6. A documentação apresentada deverá satisfazer as exigências e condições constantes neste 

Edital. 

 

4. DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 

4.1. A habilitação das instituições participantes observará o disposto nos artigos 27 a 33 da Lei 

8.666/1993 e os documentos pertinentes exigidos na forma deste Edital. 

4.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, cópia 

autenticada por cartório competente ou por servidor da Administração, ou publicação em órgão 

da imprensa oficial. 

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 

 

4.3. A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá em: 

 

I. Documento que comprove a natureza jurídica da sociedade empresária ou Sociedade 

Civil seu objetivo social, nos termos da lei pertinente: 

a. QUANDO FUNDAÇÃO: Estatuto em vigor, devidamente registrado, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 

b. Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e última alteração em vigor, devidamente 

consolidado, registrado, em se tratando de sociedades empresárias e no caso de 

sociedade anônima, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

c. QUANDO SOCIEDADE CIVIL: Inscrição do ato constitutivo, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício e devido registro; 

d. QUANDO EMPRESA OU SOCIEDADE ESTRANGEIRA EM FUNCIONAMENTO NO 

PAÍS: Decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

II. Dados pessoais dos membros da diretoria: nome, nacionalidade, estado civil, profissão, 

endereço, número da cédula de identidade (CI) e da inscrição no Cadastro de Pessoas 

Físicas (CPF); 

III. Cédula de identidade (CI) e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) do representante legal; 

IV. Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social em Saúde (CEBAS), expedido 

pelo Ministério da Saúde, ou cópia da Portaria que prorroga a validade do CEBAS, 

podendo ser aceito protocolo de renovação do certificado, nos termos do art. 24 da Lei 

12.101/2009, para as entidades que sejam beneficiárias deste Certificado; 
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V. Certidão negativa de falência, expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, no 

caso de sociedade comercial; 

VI. Alvará de Funcionamento do estabelecimento, dentro do prazo de validade. 

 

4.4. Para a comprovação da qualificação técnica os interessados deverão apresentar: 

I. Cópia autenticada do registro no Conselho Regional de Classe, nos termos do artigo 1°, 

da Lei Federal n° 6.839/1980, dentro do prazo de validade; 

II. Ficha Completa do SCNES carimbada e assinada pelos responsáveis da Instituição, 

contendo a comprovação da capacidade física e operacional instalada própria, 

correspondente ao número de leitos disponíveis, no caso de hospital, e capacidade de 

atendimento (Ficha Reduzida Atual, disponível no sítio do SCNES);  

III. Cédula de identidade (CI) e comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 

(CPF) do responsável técnico; 

IV. Comprovação de habilitação legal específica do responsável técnico no respectivo 

Conselho Federal e/ou Conselho Regional; 

V. Alvará de Fiscalização da Vigilância Sanitária estadual ou municipal, dentro do prazo de 

validade. 

4.5. Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, os interessados deverão apresentar 

os seguintes documentos: 

I. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do Ministério da 

Fazenda atualizado; 

II. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante certidão expedida 

conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e à Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida 

Ativa da União (DAU), dentro do prazo de validade; 

III. Prova de regularidade fiscal junto ao Estado de Minas Gerais, mediante a apresentação 

de certidão negativa de débitos tributários, dentro do prazo de validade; 

IV. Prova de regularidade fiscal junto ao município de domicílio ou sede da instituição 

participante; 

V. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

demonstrando a situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por 

lei, mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de FGTS (CRF), dentro do 

prazo de validade; 

VI. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), nos termos do 

Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 1943, dentro do prazo de validade. 

4.5.1. Em atenção ao item 3.1, se a instituição participante for filial, esta deverá comprovar a 

regularidade fiscal, conforme documentos relacionados acima, tanto de sua matriz como 

da filial, salvo, quando pela própria natureza, comprovadamente, sejam emitidos apenas 

em nome da matriz. 
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4.5.2. A comprovação da regularidade fiscal e/ou trabalhista poderá ser efetuada mediante 

apresentação das competentes certidões positivas com efeitos de negativas. 

 

4.6. Em se tratando de serviços que necessitem de habilitação prévia pela Secretaria Municipal de 

Saúde e Ministério da Saúde, os interessados deverão apresentar as Portarias Ministeriais que 

os autorizam a executar os serviços a serem contratados. 

 

4.6.1. Os serviços que exigem a referida habilitação constam no Guia de Habilitação e 

Contratação de Estabelecimentos para a prestação de Ações e Serviços de Saúde para 

o SUS/MG, disponível no sítio oficial da SES/MG 

(http://www.saude.mg.gov.br/parceiro/servicos/habilitacao-e-contratacao-de-servicos-

de-saude). 

 

4.7. A instituição participante, que fizer jus a recursos financeiros caracterizados como “incentivos”, 

previstos em normativos ministeriais, deverá comprovar a sua contemplação nominal. 

4.8. Em se tratando dos recursos referentes ao impacto da Média Complexidade Ambulatorial e/ou 

Hospitalar previstos na Portaria nº 3.166, de 20 de dezembro de 2013, o prestador o qual faz 

jus deverá apresentar a supracitada portaria normativo comprovando sua contemplação. 

4.8.1. O valor descrito na Portaria supracitada corresponde ao somatório dos valores 

correspondentes às modalidades de atendimento “ambulatorial” e “hospitalar”, conforme 

previsto na PPI; 

4.8.2. Em caso de dois ou mais prestadores que fazem jus aos recursos do impacto financeiro 

da Média Complexidade Ambulatorial e/ou Hospitalar no município, a alocação estará 

sujeita aos valores do impacto financeiro da Média Complexidade Ambulatorial e/ou 

Hospitalar individualmente calculados por Prestador, conforme previstos na Portaria nº 

3.166, de 20 de dezembro de 2013. 

4.8.3. A apresentação do ato normativo não garante que a totalidade do recurso será alocado no 

contrato do prestador, caso seja habilitado. O recurso previsto no impacto da Média 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar deve estar em conformidade com a capacidade 

técnica e operacional do prestador habilitado e série histórica de produção. 

4.8.3.1. Caso o recurso seja suficiente, o montante a ser contratado irá observar o limite da 

capacidade técnica e operacional para cada modalidade de atendimento. 

4.9. Em se tratando dos recursos referentes aos Serviços de Apoio, Diagnóstico e Terapêutico 

(SADT) estes serão alocados no(s) contrato(s) proporcionalmente à distribuição dos recursos 

da Alta Complexidade Hospitalar (financiamentos “MAC” – Média e Alta Complexidade ou 

“FAEC” – Fundo de Ações Estratégicas e Compensação) após a definição deste, de acordo 

com a necessidade da população. 

4.10. Todos os interessados deverão apresentar as seguintes declarações, em documento original, 

em papel timbrado ou com carimbo do prestador: 

I. Declaração de que a instituição não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) 

menor(es) de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 

(quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, conforme modelo constante no Anexo III deste Edital; 

http://www.saude.mg.gov.br/
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II. Declaração de que a instituição está de acordo com os preços estabelecidos pela 

Administração Pública, bem como com as normas de prestação de serviços no SUS e 

com as regras de pactuação dos fluxos assistenciais, conforme modelo constante no 

Anexo IV deste Edital; 

III. Declaração de que o(s) proprietário(s) e/ou diretor(s) e/ou provedor(s) do estabelecimento 

a ser contratado não pertence(m) ao quadro de servidores públicos da Secretaria 

Municipal de Saúde de Montes Claros (artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993), e nem 

exerce(m) cargo de chefia ou função de confiança no SUS (artigo 26, § 4º da Lei nº 

8.080/1990), conforme modelo constante no Anexo V deste Edital; 

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

documentação obrigatória exigida no Edital ou deixarem de cumprir quaisquer critérios exigidos 

para a habilitação, salvo hipótese prevista no item 3.4.2 deste edital. 

4.12. As instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos que não apresentarem o CEBAS não serão 

inabilitadas por esta razão, mas deixarão de ter preferência na contratação com o SUS, e 

concorrerão em igualdade de condições com as instituições privadas lucrativas, caso não 

cumpram os requisitos fixados na legislação vigente. 

4.13. As instituições deverão apresentar, junto à documentação de habilitação, proposta contendo a 

descrição/quantitativo máximo que poderão atender referente aos serviços SUS, de acordo com 

a sua capacidade técnica e operacional conforme plano operativo em anexo. No caso do 

nível ambulatorial deverão apresentar o plano operativo e planilha por procedimento. 

4.14. A documentação apresentada deverá conter numeração única e crescente e estar rubricada em 

todas suas folhas. 

 

5. DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 

5.1. O processo de credenciamento iniciar-se-á a partir da data de publicação deste instrumento na 

forma do § 3o do art. 21 da Lei 8.666/93, devendo ser observada a data designada para 

recebimento da documentação das instituições interessadas, que antecede à realização da 

Sessão de Chamamento Público. 

5.2. As instituições interessadas deverão entregar toda a documentação de habilitação descrita no 

item 4, em envelope fechado, com descrição externa (conforme modelo de etiqueta abaixo), na 

Avenida Cula Mangabeira, n. 211, centro da cidade de Montes Claros no dia 16/03/2018, de 

08:00 às 18:00 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. No ato de entrega da documentação, o interessado receberá o protocolo atestando o 

recebimento pela CPLJ do envelope devidamente lacrado. O referido protocolo não certificará 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS,  

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E JULGAMENTO 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 0002/2018 

DATA E HORA DA ENTREGA: .............. de .................... de 2018, às ..... : ........h. 

RAZÃO OU DENOMINAÇÃO SOCIAL E ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO ........................................... 

SCNES.......................................................... CNPJ.................................................. 
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que a documentação está completa e condizente com os preceitos estabelecidos nesse Edital, 

ficando condicionada à efetiva análise da referida Comissão, no momento da abertura dos 

envelopes em sessão pública. 

5.3.1 De igual maneira, a documentação será analisada por Comissão Técnica Especial – 

C.T.E., designada expressamente para tal fim, conforme Anexo VI deste Edital. 

5.3.2. A C.T.E. deverá ser composta por no mínimo 3 (três) membros titulares, entre os quais, 

pelo menos 2 (dois) deles devem ser ocupantes dos quadros permanentes da SMS/Montes 

Claros, que atuem, preferencialmente, no Núcleo de Regulação, Diretoria de Atenção à 

Saúde e Núcleo de Vigilância Sanitária. 

5.3.3. A C.T.E. deverá contar ainda com membros suplentes, que substituirão os titulares na 

ausência destes. 

5.3.4. Ficam impedidos de participar da C.T.E., parentes em linha reta, colateral ou por 

afinidade, de até segundo grau, do responsável legal e técnico, bem como de proprietários, 

administradores e dirigentes das instituições participantes do Chamamento Público. 

 

6. DA SESSÃO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 

6.1. A sessão de chamamento público ocorrerá às 9:00 horas, no dia 19/03/2018. 

6.1 Na sessão de Chamamento Público, quando não comparecerem interessados, ou quando todos 

forem inabilitados, a CPLJ concederá o prazo de 8 (oito) dias úteis, contados a partir da data 

desta sessão, para apresentação de nova documentação.  

6.2 Ao iniciar a sessão, a CPLJ fará registro em ata da documentação entregue pelas instituições 

interessadas. Todos os documentos, deverão ser rubricados por todos os membros da CPLJ, 

bem como por, no mínimo, três representantes das instituições presentes na sessão pública. 

6.3 A CPLJ em conjunto com a C.T.E., julgará a aptidão das instituições interessadas mediante 

comprovação de apresentação de TODA a documentação solicitada no item 4, sendo que, para 

a análise da validade destes, será considerada a data da sessão pública.  

6.4 A CPLJ habilitará TODAS as instituições que apresentarem, impreterivelmente, toda a 

documentação, atendendo às condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 

6.5 É facultada à CPLJ, em qualquer fase do Chamamento Público, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, VEDADA a aceitação, para 

a sessão que estiver em curso, de documento que deveria ter sido entregue na data definida no 

item 5.2, salvo hipótese prevista no item 3.4.2 deste edital. 

6.6 Concluída a análise da documentação constante nos envelopes recebidos nas dependências da 

Prefeitura Municipal de Montes Claros, a CCP divulgará, ao final da sessão de chamamento 

público, a relação das instituições habilitadas previamente e inabilitadas, devendo registrá-la em 

ata circunstanciada. 

 

6.7 Concluído o procedimento previsto no item 6.3, a C.P.L.J. suspenderá a sessão pública para 

análise de toda a documentação. O resultado de referida análise, devidamente registrado em 

ata circunstanciada, será publicado no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes 

Claros/MG, e enviada ao endereço eletrônico informado na documentação pelas instituições 

interessadas. 

6.8  A inabilitação de instituição interessada implicará na preclusão do seu direito de participar das 

fases subsequentes.  
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7 DA VISITA TÉCNICA 

7.1 A Comissão Técnica Especial – C.T.E. de Chamamento Público, dentro do prazo de até 30 

(trinta) dias úteis, contados a partir da sessão pública, realizará(ão) visita técnica a fim de 

confirmar a qualificação das instituições habilitadas previamente e emitirá parecer 

circunstanciado, o qual fundamentará a decisão definitiva acerca da habilitação das instituições, 

considerando a capacidade física e operacional e a qualidade de suas ações e seus serviços. 

7.2 Durante a vistoria técnica, além da comprovação da veracidade das informações prestadas pela 

instituição no processo de habilitação, poderão ser analisados os itens descritos no SCNES, a 

fim de se validar tais informações. 

7.3 As instituições que, após a realização de visita técnica forem inabilitadas, deverão ser 

formalmente comunicadas, e poderão recorrer da decisão. 

 

8 DOS CRITÉRIOS DE DISTRIBUIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM CONTRATADOS 

8.1 O objeto deste Edital poderá ser contratado na sua totalidade, no caso de apenas uma 

instituição habilitada neste certame, respeitando a capacidade técnica e operacional do 

estabelecimento, limitado aos recursos contidos no Anexo I. 

8.2 Na hipótese de mais de uma instituição habilitada na mesma categoria de natureza jurídica, 

quais sejam: I – pública; II - instituições filantrópicas e/ou privadas sem fins lucrativos e III- 

instituições privadas com fins lucrativos, a divisão dos serviços, objeto deste Edital, deverá ser 

realizada considerando a habilitação ministerial, série histórica de produção (Dezembro de 2016 

a Novembro de 2017), vazios assistenciais de acordo com a necessidade da população, 

capacidade instalada do prestador (CNES) e parecer circunstanciado da visita técnica realizada 

pela C.T.E. 

 

8.3 Para a distribuição dos serviços a serem contratados as instituições públicas terão preferência 

sobre as instituições filantrópicas e/ou privadas sem fins lucrativos, sendo que as instituições 

privadas com fins lucrativos somente serão contratadas quando as anteriores não absorverem a 

totalidade dos serviços, na forma do o § 1º, do art. 199, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, e art. 25 da Lei Federal nº. 8.080/1990. 

8.4 A distribuição dos serviços deverá ser devidamente fundamentada e registrada em ata, a qual 

deverá ser assinada por todos os membros da C.T.E. 

8.5 A C.T.E. deverá comunicar, oficialmente, às instituições habilitadas o resultado da distribuição 

dos serviços a serem contratados. 

 

9 DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

9.1 Será facultada a interposição de recurso pelas instituições participantes desse Chamamento Público, 

nas seguintes etapas: 

I - Habilitação ou inabilitação da instituição, no que sobre se refere à documentação e/ou 

resultado da visita técnica, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da 

comunicação oficial; 
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II – Distribuição dos serviços a serem contratados, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados 

a partir do recebimento da comunicação oficial, emitida pela C.T.E., sobre o resultado da 

divisão realizada. 

 

9.2 O recurso deverá ser dirigido à C.P.L.J., entregue e protocolado diretamente na Prefeitura Municipal 

de Montes Claros no Setor de Licitações, em dia útil, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, ou 

encaminhado por via postal (correspondência com aviso de recebimento) dentro do prazo acima 

mencionado. 

9.2.1 Interposto o recurso, deverá ser comunicado, oficialmente, pela C.P.L.J. às demais 

instituições participantes de cada etapa elencada no item 9.1, no prazo de 2 (dois) dias 

úteis, as quais poderão se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a partir do 

recebimento da comunicação. 

9.2.2 Somente serão conhecidos os recursos tempestivos, motivados e não protelatórios, 

sendo rejeitados, liminarmente, os recursos interpostos por via fax ou e-mail, ou fora 

dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital. 

9.2.3 A C.P.L.J. avaliará o recurso em até 05 (cinco) dias úteis, podendo reconsiderar seus 

atos, se assim julgar pertinente, ou submeter o recurso à Autoridade Superior da 

Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros, caso mantenha sua decisão inicial. 

Nesse último caso, a decisão final deverá ser proferida dentro do prazo  de  5  (cinco) 

dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

 

10 DO RESULTADO FINAL DO CHAMAMENTO PÚBLICO 
 

10.1 Após finalização de todas as etapas acima elencadas, o resultado final deste 

Chamamento Público será publicado por meio da Imprensa Oficial do Município de Montes 

Claros - MG, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, devendo 

a publicação ser providenciada pela C.P.L.J., no prazo de até 2 (dois) dias úteis, constando: 

 

I- a relação das instituições habilitadas e inabilitadas; 

II- o resultado quanto à interposição de recurso, se for o caso; 

III- a relação das instituições que serão contratadas pelo Município de Montes Claros. 

 

11 DA CONTRATAÇÃO 

11.1 Posteriormente à publicação referida no item acima, serão instruídos, pela C.P.L.J., autos 

de contratação, sendo um para cada instituição a ser contratada, os quais serão submetidos à 

Diretoria de Regulação e Planejamento da SMS/Montes Claros para análise técnica e jurídica, 

antes da assinatura do contrato, a fim de ser promovida maior segurança dos atos. 

11.2 A Administração Pública não se obriga a contratar todos os serviços ofertados pela 

instituição, devendo considerar a quantidade necessária para atender a demanda especificada 

e a disponibilidade orçamentária e financeira, conforme Estudo de Viabilidade realizado 

previamente à publicação deste Edital. 

11.2.1 O Termo de Contrato utilizado pela SMS/Montes Claros, no caso deste Edital, 

considerará o enquadramento da instituição a ser contratada ao disposto nas diretrizes 
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de contratação de estabelecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

normativas vigentes. 

11.3 A SMS/Montes Claros remeterá ao interessado o termo de contrato, que deverá ser 

assinado no prazo de 5 (cinco) dias, devendo toda a documentação estar regular e válida, 

conforme exigido nos termos deste Edital, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei n° 8.666/1993. 

 

11.3.1 O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela parte 

durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado e que este seja aceito 

pela Administração. 

11.3.2 A recusa injustificada do prestador em assinar o Contrato dentro do prazo previsto 

caracteriza desistência da referida contratação, podendo o recurso financeiro previsto 

no contrato ser redistribuído a outros prestadores habilitados neste Chamamento 

Público ou ainda ser objeto de outro certame, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades previstas na Lei n° 8.666/1993. 

11.4 A instituição contratada para prestação dos serviços compreendidos no objeto deste 

Edital deverá manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todos os requisitos e condições exigidas para habilitação, 

compreendendo a regularidade de suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias e 

tributárias, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, 

podendo ser vistoriada por representantes da SMS/Montes Claros, membros do Conselho 

Municipal de Saúde e pelo representante do Ministério Público no efetivo exercício do seu 

mister  a qualquer momento, sem aviso prévio. 

11.5 Poderá ser admitida, na execução do contrato, mediante apresentação de justificativa, e 

após avaliação e aprovação da área técnica, a subcontratação parcial dos serviços, objeto 

deste Edital. 

11.5.1 É vedada a subcontratação total dos serviços a serem contratados. 

 

12 DOS VALORES E DO PAGAMENTO 
 

12.1. O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o 3º (terceiro) dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, obedecendo ao cronograma definido pela 

SMS/MOC/SUS, todas as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS e outros que vierem 

a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos.  

 

12.1.1 – Fica estabelecido o prazo de até o 5º dia útil, após a transferência de recursos feita 

pela União/Estado, para que o gestor possa efetuar o pagamento dos  recursos aos 

estabelecimento de Saúde que prestem assistência de forma complementar ao SUS, 

vinculado a comprovação de disponibilidade de recurso específico em conta, conforme 

Portaria 2617 de 1º de Novembro de 2017, Art. 1º . 

 

12.1.2 – Com relação ao valor pós-fixado, o repasse ficará condicionado à validação dos 

dados da produção ambulatorial e hospitalar no DATASUS, devendo receber o repasse no 

5º (quinto) dia após a referida validação ser disponibilizada no sistema, condicionado ao 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS - MG 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão  

Secretaria Municipal De Saúde 
Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

 

repasse financeiro dos recursos federais e estaduais referentes aos serviços de alta 

complexidade e FAEC, conforme Portaria 2617 de 1º de Novembro de 2017, Art. 1º. 

 

12.1.3 – A responsabilidade do Município de Montes Claros/MG fica restrita ao pagamento 

de valores que sejam lastreados em respectivos repasses realizados pela União e/ou 

Estado, não podendo ser exigido contraprestação pecuniária do ente público municipal na 

ausência de repasse de recursos. 

 

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 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:  

 

12.2.1 – Os valores a serem pagos às instituições contratadas respeitarão o previsto na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS vigente e 

observadas às cláusulas previstas no instrumento contratual e seus anexos. 
 

12.2.2 – Para estabelecimentos habilitados para prestação de ações e serviços de saúde na 

modalidade “hospitalar” e “ambulatorial” os recursos serão repassados na forma fracionada através 

de: 
 

I. Valor pré-fixado, composto pelos recursos de média complexidade ambulatorial e hospitalar 

disponíveis na Programação Pactuada Integrada (PPI) e recursos financeiros caracterizados como 

incentivos, quando for o caso, conforme previsto em deliberações específicas sendo o seu repasse 

vinculado ao alcance das metas qualitativas e quantitativas pactuadas, conforme a seguinte regra: 
I.I. 10% (dez por cento) do valor pré-fixado terá seu repasse condicionado ao cumprimento das 

metas qualitativas referentes aos indicadores classificados como “Geral”, que se encontram 

discriminadas neste instrumento, pertinentes aos estabelecimentos hospitalares que fazem jus ao 

Incentivo de Qualificação da Gestão Hospitalar (IGH) / Incentivo de Adesão à Contratualização 

(IAC). Para os demais estabelecimentos hospitalares que não recebam esses Incentivos, o 

desempenho será monitorado sistematicamente, contudo sem ter impacto no repasse dessa 

parcela dos recursos, o qual será realizado conforme a produção apresentada; 

I.II.  90% (noventa por cento) do valor pré-fixado terá seu repasse fracionado. 

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 Plano Operativo deste contrato e não será considerado o item 12.2.2. 
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12.2.3 – Os valores estabelecidos neste Contrato, relacionados aos serviços previstos serão 

ajustados na mesma proporção, índices e épocas dos reajustes concedidos pela União e/ou 

SES – Secretaria de Estado da Saúde e condicionada à disponibilidade financeira. 

 

12.2.4 – A instituição contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos e supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado 

do contrato, de acordo com o disposto no artigo 65, § 1º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

 

12.2.5 – Os valores transferidos poderão ser alterados por Resolução da Secretaria de Estado 

de Saúde após aprovação na Comissão Intergestores Bipartite – CIB-SUS/MG, ou por Portarias 

Ministeriais. 

 

12.2.6 – Os recursos financeiros necessários para a execução das ações pactuadas serão 

repassados do Fundo Municipal de Saúde para o(a) CONTRATADO(A). 

 

12.2.7 – As transferências de recursos financeiros referentes ao exercício financeiro de 2018 

correrão à conta do orçamento do respectivo exercício por meio da Dotação Orçamentária nº: 

02.012.002.00010.00302.00065.2139.33903900 - Fonte de Recursos: 149 – Transferências de 

Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, 

Recursos: 155- Transferência dos Recursos do Fundo Estadual de Saúde- Ficha 1327, 

Deliberação CIB-SUS/MG nº 2656, de 27 de Dezembro de 2017, sendo que nos exercícios 

financeiros futuros, as despesas correrão à conta das dotações orçamentárias específicas 

aprovadas para os mesmos. 

 

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.  

 

12.2.9 – Nos casos em que houver extrapolamento dos serviços, estes serão encaminhados à 

Câmara de Compensação do Estado para análise e somente serão pagos quando os recursos 

forem repassados ao Fundo Municipal de Saúde. 

 

12.2.10 – As incompatibilidades detectadas pela SRCAA (Setor de Regulação, Controle, 

Avaliação e Auditoria) serão objeto(s) de glosa(s) a serem apuradas no mês subsequente ao 

pagamento, em forma de descontos.  

  

13 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

13.1 Os contratos firmados com as instituições devidamente habilitadas, em consonância com 

a Lei 8.666/1993, considerando a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, 

terão sua vigência de 12 (doze) meses, prorrogado por igual período até 60 (sessenta) meses a 

partir da data de assinatura. 

13.2 A eficácia do instrumento contratual dar-se-á a partir de sua publicação, na Imprensa 

Oficial do Município de Montes Claros - MG, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no 
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Diário Oficial da União, podendo este ser alterado por meio de Termo Aditivo, devidamente 

motivado, e desde que não seja alterado o seu objeto. 

13.3 Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 

superior da SMS/Montes Claros, os contratos poderão ser prorrogados, por até 12 (doze) 

meses, conforme previsto no artigo 57, § 4° da Lei Federal n° 8.666/1993. 

 

14 DAS OBRIGAÇÕES QUE SERÃO ASSUMIDAS PELAS INSTITUIÇÕES CONTRATADAS 

14.1 Caberá às instituições contratadas o cumprimento das responsabilidades estabelecidas na 

legislação do SUS, nos diplomas federal, estadual e municipal que regem o presente Edital, 

bem como o cumprimento das obrigações constantes no termo de referência, no contrato e 

seus respectivos anexos, em especial: 

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.  

b) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, pelo 

prazo mínimo previsto na legislação, ressalvados outros prazos previstos em lei; 

c) não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de experimentação, sem 

autorização e aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, conforme art. 7º, inciso 2 da 

Resolução nº196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996 

d) atender aos pacientes com dignidade e respeito de modo universal e igualitário, mantendo-

se sempre a qualidade na prestação de serviços; 

e)  garantir visita ampliada ao paciente do SUS internado quando couber; 

f) assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente respeitada 

a crença religiosa dos mesmos; 

g) manter durante a execução deste contrato todas as condições de habilitação e qualificação 

exigidas no Edital de Chamamento Público; 

h) assegurar à Auditoria Municipal, Auditoria Assistencial, à Auditoria Setorial e aos órgãos de 

controle externo da Administração Pública o pleno acesso aos documentos originados em 

decorrência da aplicação deste contrato; 

i) alimentar regularmente o Sistema SUSFácil e outros, mantendo a fidedignidade das 

informações, em especial diante da confrontação de faturamento de AIH; 

j) manter cadastro de evolução clínica no Sistema SUSFácil e outros sempre atualizado, não 

ultrapassando período de 12 horas sem alimentação, bem como responder os pedidos de 

complementação de informação deduzidos pelos médicos reguladores do SUSFácil e outros 

no mesmo período; 

k) observar, na aplicação de seus recursos humanos e técnicos, o grau de complexidade de 

sua assistência e sua capacidade operacional; 

l) dispor de serviço de admissão solicitando aos pacientes, ou a seus representantes legais, a 

documentação de identificação do paciente e a documentação de encaminhamento, se for o 

caso, especificada no fluxo estabelecido pelo Gestor Municipal;  

m) informar sobre o local de residência dos pacientes atendidos ou que lhe sejam 

referenciados para atendimento, registrando o município de residência; 

n) garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 
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o) manter em perfeitas condições de uso os equipamentos e os instrumentos necessários para 

a realização dos serviços e ações pactuadas; 

p) disponibilizar nos bancos de dados oficiais, estaduais e federais, a documentação 

comprobatória da execução dos serviços assistenciais, conforme o fluxo de encaminhamento 

e o formato das informações pactuados com a SMS; 

q) encaminhar, mensalmente, até o 3º dia útil, ao Gestor Municipal, os dados referentes à 

alimentação dos Sistemas de Informações Ambulatorial (SIA) e Hospitalar (SIH) da Secretaria 

de Estado de Saúde de Minas Gerais – SES/MG e do Ministério da Saúde; 

r) manifestar-se quanto ao desempenho obtido nos indicadores, solicitando a reunião da 

Comissão de Acompanhamento/Comissão Técnica Especial – C.T.E, quando houver 

discordância; 

s) manter registro atualizado no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES; 

t) manter atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico, conforme 

determinações do Conselho Federal de Medicina; 

u) justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando 

requerido, por escrito, pelo paciente ou por seu responsável; 

v) apresentar, sempre que solicitado, relatórios de atividades que demonstrem a execução do 

objeto deste contrato; 

w) apresentar sempre que solicitado relatórios de atividades que demonstrem a quantidade e 

qualidade do atendimento ao objeto deste instrumento; 

x) permitir o acesso dos técnicos da SMS aos registros, sistemas e informações, sempre que 

solicitado, excetuando os casos exclusivos de Autoridade Sanitária nas funções de Auditor 

Assistencial e Vigilância em Saúde;  

y) submeter-se ao Controle Nacional de Auditoria (SNA), no âmbito do SUS, apresentando 

toda documentação necessária, desde que solicitado; 

z) manter afixado, em local visível aos seus usuários, os seguintes avisos: 

1. estabelecimento integrante da Rede SUS e da gratuidade dos serviços prestados nessa 

condição; 

2. informações que possibilitem o acesso dos usuários a Ouvidoria local e Geral do SUS, para 

sugestões, reclamações e denúncias; 

3. o número do contrato, contendo o valor, o objeto, metas e indicadores pactuados, a data de 

assinatura, e o período de vigência.  

aa) responsabilizar-se por dano causado ao paciente, decorrente de ação ou omissão 

voluntária, ou de negligência, imperícia ou imprudência, praticados por seus empregados, 

assegurando-se, em qualquer caso, o direito de regresso contra o responsável, sem prejuízo 

da aplicação das demais sanções cabíveis; 

ab) responsabilizar-se por cobrança indevida feita ao paciente ou ao seu representante, por 

profissional empregado, vinculado ou preposto, em razão da execução deste TERMO; 

ac) responsabilizar-se por todos os encargos e obrigações sociais, trabalhistas e 

previdenciários que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste contrato; 

ad) respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, 

salvo nos casos de iminente risco de vida ou obrigação legal; 
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ae) observar, para as prescrições de medicamentos, a Política Nacional de Medicamentos 

(RENAME e Genéricos), excetuadas as situações ressalvadas em protocolos aprovados pela 

ANVISA ou pela Comissão Farmacoterapêutica do(a) CONTRATADO(A); 

af) observar os protocolos técnicos de atendimentos que terão como referência os 

estabelecidos pelo Ministério da Saúde e pelo Gestor Municipal; 

ag) observar na aplicação dos recursos e na execução das ações e serviços do Programa as 

normativas legais vigentes, sejam federais estaduais e municipais; 

ah) manter em local visível ao público, placa indicativa contendo informações sobre sua 

condição de beneficente na área de saúde, conforme Portaria GM/MS n° 1.970/2011 e de 

acordo com modelo constante no endereço eletrônico www.saude.gov.br/cebas-saude; 

ai) cumprir com as obrigações e responsabilidades constantes neste contrato e nos seus 

Anexos Técnicos, bem como as estabelecidas na legislação do SUS, nos diplomas federais 

estaduais e municipais que regem o presente instrumento; 

aj) manter em regularidade suas obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

parafiscais, bem como sua situação junto aos órgãos oficiais fiscalizadores de suas atividades, 

cabendo-lhe apresentar ao órgão ou entidade contratante, sempre que estes julgarem 

necessário, as comprovações dessa regularidade;  

ak) Manter contrato de trabalho que assegure direitos trabalhistas, sociais e previdenciários 

aos seus trabalhadores e prestadores de serviços; 

al) franquear o acesso aos membros do Conselho Municipal de Saúde e aos representantes 

do Ministério Público no efetivo exercício do seu mister a qualquer momento, sem aviso 

prévio. 

am) todos os funcionários do estabelecimento de saúde conveniado, deverão usar crachá de 

identificação com foto e nome legível; 

an) submeter-se à regulação instituída pela SMS; 

ao) garantir o acesso dos Conselhos de Saúde aos serviços contratados no exercício de seu 

poder de fiscalização; 

ap) obrigar-se a entregar ao usuário ou ao seu responsável, no ato de saída do 

estabelecimento, documento impresso e legível, constando histórico do atendimento prestado 

ou resumo de alta, data e local de retorno se necessário, onde conste, também, a inscrição 

“Esta conta foi paga com recursos públicos provenientes de seus impostos e contribuições 

sociais”; 

aq) garantir a realização das consultas de retorno pós-alta hospitalar nos casos de internações 

cirúrgicas em ambulatório fora do horário de plantão do profissional no PS e fora das 

dependências do pronto socorro ou similar. 

ar) cumprir as diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH. 

as) utilizar como protocolos técnicos de atendimentos os estabelecidos pelo Ministério da 

Saúde e pelos Gestores Estadual e Municipal; 

at) submeter-se a avaliações sistemáticas, de acordo com o Programa Nacional de Avaliação 

de Serviços de Saúde – PNASS; 

au) garantir no prazo máximo de 30 dias após a assinatura do contrato a abertura e 

permanência de local próprio para todos os ambulatórios de média e Alta Complexidade, 

atendendo a obrigatoriedade das Portarias Ministeriais vigentes. 
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av) não fazer cessão de crédito em favor de qualquer fornecedor ou terceirizado do 

contratado. 

aw) manter “porta aberta” para atendimento à população para livre demanda e demanda 

regulada nas clínicas pleiteadas. Caso a instituição não tenha porta aberta no ato da 

assinatura do contrato será concedido um prazo de 120 (cento e vinte) dias improrrogáveis 

para atendimento deste Edital. 

ax) comunicar ao contratante a necessidade de manutenção ou substituição de equipamentos 

bem como a ausência temporária de profissionais ja com as propostas de soluções visando a 

não interrupção do cumprimento da agenda regulada pela SMS/MOC. 

ay) garantir ao paciente, quando internado, o direito de estar acompanhado nas dependência 

do contratado conforme legislação vigente; 

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.  

 

15 DAS PENALIDADES 

15.1 As instituições contratadas estarão sujeitas às sanções administrativas previstas nos art. 

86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, sendo assegurado o contraditório e a ampla defesa, nos 

termos do artigo 109, I, alínea f, da referida lei, observadas as disposições e sanções contratuais. 

15.2 A imposição das sanções acima previstas, não exclui a possibilidade de aplicação de 

medidas corretivas e penalidades por órgãos de controle interno, considerada a avaliação do 

caso concreto na situação e circunstância objetivas. 

 

16 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 Preservado o devido processo legal, por meio da ampla defesa e contraditório, fica 

reservada à SMS/Montes Claros a faculdade de revogar, no todo ou em parte, para atender a 

interesse público, ou de anular o presente Chamamento Público em razão de vício de 

legalidade. 

 

16.2 A instituição interessada reconhece as prerrogativas e a autoridade normativa da direção 

nacional do SUS, bem como a auditoria de seus órgãos gestores, decorrentes da Lei n° 

8.080/1990, comprometendo-se a aceitar eventuais aditamentos que vierem a ser impostos por 

alterações das normas da Secretaria Municipal de Saúde e do Ministério da Saúde. 

16.3 Os casos omissos serão decididos em observância às disposições contidas na Lei n° 

8.666/1993 e suas alterações posteriores, e demais normativas. 

16.4 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar este Edital até 5 (cinco) dias úteis antes 

da data fixada para a sessão de Chamamento Público. 

16.5 Qualquer instituição interessada na participação do certame poderá impugnar o presente 

Edital até o 2° (segundo) dia útil que anteceder a sessão de Chamamento Público, sendo que a 

impugnação não suspenderá a realização da referida sessão, bem como não impedirá a 

impugnante de participar do certame. 
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16.6 O pedido de impugnação deve ser protocolado na sede da Prefeitura Municipal de Montes 

Claros, no Setor de Licitações responsável pelo Chamamento Público em curso, ou 

encaminhado por via postal (correspondência com aviso de recebimento-AR) dentro dos prazos 

mencionados nos itens 16.4 e 16.5. 

 

16.7 O presente Edital será publicado no na Imprensa Oficial do Município de Montes Claros - 

MG, no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais e no Diário Oficial da União, devendo ser 

datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela autoridade que o expedir. 

 

17 - DO FORO 

 

Fica eleito o foro da Comarca de Montes Claros - Minas Gerais, por mais privilegiado 
que outro seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Edital, quando não solucionadas 
administrativamente, pelas partes. 

 

 

Montes Claros, 22 de fevereiro de 2018. 

 

 

Dulce Pimenta Gonçalves 

Secretaria Municipal de Saúde de Montes Claros 

Secretária Municipal e Saúde 

 

 

 

Priscila Batista Almeida 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação e Julgamento 

 

 

 

 

 


