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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDITAL 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO 

Nº 002/2022 

PROCESSO Nº 04.000.664.22.08 
 
 
 
 
 
 

PRAZO PARA A ENTREGA DOS ENVELOPES: 
 

 A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL NO DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO, 

DURANTE 30 (TRINTA) DIAS CORRIDOS, NO HORÁRIO DE 08:00 AS 17:30 HORAS. 
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1. DO PREÂMBULO: 

 

1.1. A Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, através da Comissão Especial de Licitação 

(CEL), torna público, para conhecimento dos Interessados/Proponentes, que receberá a partir da 

data da publicação do Edital no Diário Oficial do Município, durante 30 (trinta) dias corridos, no 

horário de 08:00 as 17:30 horas, na Avenida Afonso Pena, n° 2.336 – térreo (Setor de Protocolo) 

– Bairro Savassi – Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-012, propostas para o credenciamento 

suplementar tão somente de pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares de saúde da 

rede privada (com fins lucrativos), localizadas no município de Belo Horizonte/MG, na condição 

de sede ou filial, que tenham interesse em contratar junto à SMSA leitos hospitalares para 

executar procedimentos de cirurgias eletivas nas especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia 

Infantil, Ginecologia, Neurocirurgia, Ortopedia, Proctologia, Urologia e 

Otorrinolaringologia, descritos neste Edital e seus anexos, incluindo a realização de exames 

para avaliação e consulta pré-operatória, consultas e curativos pós-operatórios, diárias de 

UTI/Unidade de Tratamento Intensivo, atendimento a intercorrências decorrentes do 

procedimento cirúrgico e outros procedimentos que se fizerem necessários visando a garantia da 

Atenção Integral à Saúde dos usuários do SUS-BH, com amparo no caput, do artigo 25, Tabela 

de Procedimento, Medicamentos e OPM do SUS/MS e Lei nº 8.666/93, a ser custeado com 

recurso financeiro oriundo do Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura Municipal 

de Belo Horizonte. 

 

1.2. O presente Edital será regido em conformidade com as Leis Federais nº 8.666/1993 e nº 

13.709/18, e suas alterações, Lei Complementar n.º 101/00, Decreto Municipal n.º 10.710/01, 

Decreto Municipal n.º 11.245/03, nº 15.113/13, Portaria n.º 388/99, Portaria do Ministério da 

Saúde nº 1272/2013 e demais disposições regulamentares aplicáveis à espécie, inclusive as 

exigências sanitárias. 

 

2. DO OBJETO: 

 

2.1. Constitui objeto do presente Edital o credenciamento tão somente de pessoas jurídicas prestadoras 

de serviços hospitalares de saúde da rede privada (com fins lucrativos), localizadas no município 

de Belo Horizonte/MG, na condiçã de sede ou filial, para futuras celebrações de contrato destinado 

à disponibilização de leitos hospitalares para executar procedimentos de cirurgias eletivas nas 

especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia Infantil, Ginecologia, Neurocirurgia, Ortopedia, 

Proctologia, Urologia e Otorrinolaringologia, incluindo a realização de exames para avaliação 

e consulta pré-operatória, consultas e curativos pós-operatórios, diárias de UTI/Unidade de 

Tratamento Intensivo, atendimento a intercorrências decorrentes do procedimento cirúrgico e 

outros procedimentos que se fizerem necessários visando a garantia da Atenção Integral à Saúde 

dos usuários do SUS-BH, em consonância com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPM do Sistema Único de Saúde – SUS, em caráter 

suplementar, e em conformidade com a Carta Constitucional em seu art. 199, § 1º combinado com 

o art. 24 da Lei Federal 8.080/90 sob o sistema de Chamada Pública para Credenciamento nos 

moldes deste instrumento e seus anexos. 

 

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO 

0070 
UNIDADE HOSPITALAR GERAL, SEM URGÊNCIA E 

EMERGÊNCIA 

 

2.2. O presente credenciamento se justifica pela garantia constitucional de integralidade de acesso aos 

serviços de saúde pelos usuários no Sistema Único de Saúde/SUS. No decorrer da pandemia de 

COVID-19 em Belo Horizonte, foi necessária a redução do volume de procedimentos eletivos, o 
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que culminou na retenção de casos em fila de espera, motivo pelo qual faz-se necessário o 

credenciamento de prestadores de serviços de saúde hospitalar da rede privada, por um período de 

8 (oito) meses, para suplementar o atendimento que já vem sendo prestado pelo SUS-BH à 

população, e, com isso, sanar qualquer retenção observada durante a situação de pandemia 

enfrentada pela município. 

 

2.3. Para a garantia da qualidade do atendimento aos pacientes, a execução dos serviços deverá atender 

às necessidades dos usuários do SUS-BH nos termos técnicos estabelecidos pela SMSA através 

do Anexo V deste Edital, que trata da forma da Prestação dos Serviços e Fluxo de Atendimento. 

 

2.4. A Administração não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas sim, a quantidade que 

lhe interessar para atender a demanda da SMSA/SUS-BH, conforme discriminado nos Anexos III 

e IV deste Edital. 

 

2.5. A apresentação da PROPOSTA pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 

credenciamento previstas neste Edital. O Interessado/Proponente será responsável por todas as 

transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras suas 

propostas. 

 

2.6. Integram este Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

 ANEXO I – Modelo de declaração da capacidade operacional. 

 

 ANEXO II – Modelo de apresentação da proposta de prestação de serviços. 

 

 ANEXO III – Planilha de aquisição de serviços. 
 

 ANEXO IV – Planilha do pacote de procedimentos para o pré-operatório. 

 

 ANEXO V – Forma de prestação dos serviços e fluxo de atendimento. 

 

 ANEXO VI – Modelo de declaração renunciando expressamente a qualquer pleito ou 

reivindicação de prestação mínima de serviços. 

 

 ANEXO VII – Modelo de declaração de aceitação das diretrizes e normas previstas na 

Constituição da República, nas Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, 

e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019, publicada no DOM-PBH em 05/04/2019. 

 

 ANEXO VIII – Modelo de declaração de aceitação dos serviços. 

 

 ANEXO IX – Modelo de declaração de anuência dos preços. 

 

 ANEXO X – Modelo de declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação. 

 

 ANEXO XI – Modelo de declaração de que o Interessado/Proponente não emprega trabalhador 

menor nas situações previstas no artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição da República. 

 

 ANEXO XII – Minuta do contrato. 

 

 ANEXO XIII – Termo de Referência. 
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3. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO / IMPUGNAÇÃO: 
 

3.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao chamamento público deverão ser enviados à 

Comissão Especial de Licitação (CEL), via INTERNET, para o e-mail cplsmsa@pbh.gov.br ou 

poderão ser entregues diretamente nas dependências da Gerência de Compras e Licitações da 

Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Afonso Pena, nº 2336, 6º andar, bairro Savassi, 

Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-012, até o 5º (quinto) dia útil após a publicação deste Edital. 
 

3.1.1. Não serão atendidos pedidos de esclarecimentos fora do prazo estipulado no subitem 3.1 

deste Edital. 
 

3.2. Poderá ser apresentada IMPUGNAÇÃO ao Edital nos termos do art. 41 da Lei n.º 8.666/93: 
 

3.2.1. Pelo Interessado/Proponente, até o 10º (décimo) dia útil após a publicação deste Edital, em 

face de vícios ou irregularidades porventura nele existentes. 
 

3.2.2. Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura do 

envelope DOCUMENTAÇÃO/PROPOSTA, por irregularidades na aplicação da Lei nº 

8.666/93. 
 

3.3. As razões de impugnação ao Edital poderão ser enviadas via INTERNET, para o e-mail 

cplsmsa@pbh.gov.br, ou ser entregues diretamente nas dependências da Gerência de Compras e 

Licitações da Secretaria Municipal de Saúde, situada na Avenida Afonso Pena, nº 2336, 6º andar, 

bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-012. 
 

3.3.1. Não serão acolhidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal. 
 

3.4. As respostas referentes aos pedidos de esclarecimento/impugnação serão disponibilizadas 

diretamente no “site” www.pbh.gov.br, no “link” correspondente a este Edital e poderão ser 

acessados por todos os Interessados/Proponentes. 

 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO: 

 

4.1. Poderão participar do presente credenciamento tão somente Prestadores de Serviços de Saúde 

Hospitalar da Rede Privada (com fins lucrativos), legalmente constituídos e localizados no 

município de Belo Horizonte/MG, na condição de sede ou filial, que satisfaçam as condições 

definidas neste Edital e seus Anexos. 

 

4.2. A proposta aprovada não implicará em nenhuma previsão de crédito em favor do Prestador de 

Serviços de Saúde, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços previamente 

encaminhados, autorizados pela SMSA/SUS-BH, e efetivamente prestados. 

 

4.3. Estarão impedidos de participar deste Credenciamento Público os Prestadores de Serviços de 

Saúde da Rede Privada que se enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

 

4.3.1. Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município; 

 

4.3.2. Tenham sido declarados inidôneos ou impedidos de licitar e contratar em qualquer esfera 

de Governo; 

 

4.3.3. Estejam sob falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação; 

 

4.3.4. Possuir dirigente ou administrador com cargo dentro do Sistema Único de Saúde – SUS; 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
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4.3.5. Interessados/Proponentes cujos sócios e/ou representantes se enquadrarem nas situações 

dispostas no artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, do artigo 26, da Lei Federal nº 

8.080/90; 

 

4.3.6. Interessado / Proponente estrangeiro não autorizado a funcionar no Brasil; 

 

4.3.7. Interessado / Proponente cujo ato constitutivo não inclua o objeto deste credenciamento; 

 

4.3.8. Interessado / Proponente que não tiver sede ou filial para execução dos procedimentos, 

objeto deste credenciamento, com localização e funcionamento no Município de Belo 

Horizonte; e 

 

4.3.9. Demais hipóteses proibitivas vigentes. 

 

4.4. A observância das vedações do subitem 4.3, é de inteira responsabilidade da 

PROPONENTE/INTERESSADO que, pelo descumprimento, sujeitar-se-á às penalidades 

cabíveis. 

 
4.5. O Interessado/Prestador de Serviços de Saúde deverá apresentar, junto com a sua proposta, as 

declarações mencionadas nas alíneas “a” até “f” pertencentes ao subitem 7.1.3.1.1 deste Edital. 

 
5. DA ENTREGA DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA: 

 

5.1. A DOCUMENTAÇÃO exigida neste Edital e a PROPOSTA escrita deverão vir em 01 (um) 

único envelope LACRADO, contendo em sua pare frontal os seguintes dizeres: 

 

À COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (GERÊNCIA DE COMPRAS – GCOMP / SMSA) 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 

RAZÃO SOCIAL DO INTERESSADO: ........................ 

CNPJ DO INTERESSADO: ....................... 

 

5.2. O envelope contendo a DOCUMENTAÇÃO e a PROPOSTA exigidas neste Edital deverá 

ser entregue pelos Interessados, a partir da data da publicação do Edital no Diário Oficial do 

Município, durante 30 (trinta) dias corridos, no horário de 08:00 as 17:30 horas, no endereço 

Avenida Afonso Pena, nº 2.336 – térreo (Setor de Protocolo) – bairro Savassi – Belo 

Horizonte/MG, CEP 30.130-012. 

 

5.3. O envelope entregue em local diferente daquele indicado no subitem 5.2 serão desconsiderados 

deste processo de credenciamento público. 

 

6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: 

 

6.1. Da Habilitação Jurídica conforme art. 28 da Lei 8.666/93: 

 

6.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual; 

 

6.1.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor devidamente registrado, 

acompanhado de documento comprobatório de seus administradores reconhecido 

nacionalmente (CNH, Carteira de Identidade, Registro Profissional ou outro), em se 

tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 

documentos de eleição de seus administradores; 
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6.1.3. Inscrição do ato constitutivo e alterações subsequentes no Registro Civil das Pessoas 

Jurídicas, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício; 

 

6.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 

órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

Observação: Para todos os efeitos, considera-se como ato constitutivo, estatuto ou contrato 

social em vigor, o documento de constituição da empresa, acompanhado da(s) última(s) 

alteração(ões) referente(s) à natureza da atividade comercial e à administração da empresa, 

ou a última alteração consolidada. 

 

6.2. Da regularidade fiscal e trabalhista, conforme art. 29 da Lei 8.666/93: 

 

6.2.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

 

6.2.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver, relativo 

ao domicílio ou sede do PROPONENTE/INTERESSADO, pertinente ao seu ramo de 

atividade e compatível com o objeto contratual; 

 

6.2.3. Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual/Distrital e Municipal do 

domicílio ou sede do interessado, ou outra equivalente, na forma da lei; 

 

6.2.4. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 

instituídos por lei; 

 

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

apresentação de certidão, 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. 

 

6.3. Da qualificação técnica do Interessado/Proponente: 

 

6.3.1. Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou 

privado, comprovando que o Interessado/Proponente fornece ou forneceu bens de natureza 

compatível com o(s) objeto(s) deste credenciamento público. 

 

6.3.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) 

Órgão(s) ou da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo 

do CNPJ do(s) mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela 

assinatura do atestado. 

 

6.3.1.2. O(s) atestado(s) de capacidade técnica poderá(ão) ser apresentado(s) em nome da 

empresa, com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do Interessado/Proponente. 

 

6.3.1.3. Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio 

Interessado/Proponente. 

 

6.3.2. Comprovação de registro do Prestador junto ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos 

de Saúde – CNES, conforme Portaria de Consolidação nº 1 de 28/09/2017 – artigo 358. 

 

6.3.2.1. Deverá ser apresentada em cópia retirada do site do Ministério da Saúde, 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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www.cnes.datasus.gov.br, conter carimbo e rubrica do Prestador. 

 

6.3.3. O CNES deverá ser compatível com o objeto do Chamamento Público/Credenciamento e 

estar atualizado no Sistema Cadastral/CNES há ao menos 03 (três) meses. 

 

6.3.4. Certificado de responsabilidade técnica do médico responsável pelo serviço, expedido pelo 

Conselho Regional de Medicina, em vigor, ao menos, na data de abertura dos envelopes de 

propostas deste chamamento público. (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, 

inciso I) 

 

6.3.5. Certificado de responsabilidade técnica do enfermeiro responsável pelo serviço, expedido 

pelo Conselho Regional de Enfermagem, em vigor, ao menos, na data de abertura dos 

envelopes de propostas deste chamamento público. (Conforme LEI Nº 8.666, de 

21/06/1993 – artigo 30,inciso I) 

 

6.3.6. Cópia do diploma dos profissionais médicos e título de especialista ou certificado de 

Residência Médica na especialidade, emitido por Programa de Residência Médica 

reconhecida pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC) com respectivo registro junto 

ao Conselho Regional de Medicina. (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, 

inciso I) 

 

6.3.7. Cópia do diploma dos profissionais de enfermagem com respectivo registro junto ao 

Conselho Regional de Enfermagem em quantitativo suficiente para o atendimento de 

acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e legislação 

vigente. (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso I) 

 

6.3.8. Registro profissional de técnicos de nível médio em quantitativo suficiente para o 

atendimento de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte e legislação vigente. (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso 

I) 

 

6.3.9. Alvará Sanitário ou protocolo de renovação expedido pela Vigilância Sanitária ou referente 

ao estabelecimento da sede da Interessada ou filial localizada no município de Belo 

Horizonte, em vigor na data de abertura dos envelopes de propostas deste Chamamento 

Público. (Conforme Lei nº 7.031/96 e Lei nº 11.129 de 06/09/2018, e DECRETO nº 11.245, 

DE 23 DE JANEIRO DE 2003 – artigo 7º, inciso XI) 

 

6.3.10. Alvará de Localização e Funcionamento. (Conforme LEI Nº 6854 DE 19 DE ABRIL DE 

1995) 

 

6.3.11. Registro regular no Conselho Regional de Medicina – CRM. (Conforme DECRETO nº 

11.245, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 – artigo 7º, inciso VI) 

 

6.3.12. Pelo menos 01 (um) Responsável Técnico para a execução do serviço descrito no objeto 

do Edital, devendo comprovar por meio de certificado da atividade técnica (CAT) sua 

experiência em serviços semelhantes, bem como apresentação de cópia do registro 

profissional no órgão competente. (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, 

inciso II, §1º a §6º) 

 

6.3.13. Declaração de Capacidade Operacional, conforme o modelo constante no Anexo I deste 

Edital. 

 

http://www.cnes.datasus.gov.br/
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/1996/703/7031/lei-ordinaria-n-7031-1996-dispoe-sobre-a-normatizacao-complementar-dos-procedimentos-relativos-a-saude-pelo-codigo-sanitario-municipal-e-da-outras-providencias
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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6.4. Da qualificação econômico-financeira do Interessado/Proponente: 

 

6.4.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio 

da pessoa física, quando for o caso. 

 

6.4.1.1. Na hipótese em que a certidão for positiva para recuperação judicial ou 

extrajudicial, deve o Proponente apresentar comprovante da 

homologação/deferimento, pelo juízo competente, do plano de recuperação em 

vigor. 

 

6.5. As documentações exigidas nos subitens 6.1, 6.2, 6.4.1, e 6.4.1.1 deste Edital, poderão ser 

substituídas pela apresentação do Relatório de Situação do Fornecedor junto ao SUCAF 

(Sistema Único de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Belo Horizonte), na hipótese do 

Interessado/Proponente possuir cadastro nesse Sistema da Prefeitura. Esse Relatório deverá 

constar que toda a documentação da empresa está vigente, pelo menos, até a data agendada para 

a abertura dos envelopes de propostas. Para gerar esse Relatório, os Interessados/Proponentes 

poderão acessar o seguinte endereço: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/sucaf 

 

7. DA HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS/PROPONENTES: 

 

7.1. O Interessado/Proponente será HABILITADO pela Comissão Especial de Licitação (CEL) se 

cumprir, conjuntamente e sem restrições, às seguintes disposições: 

 

7.1.1. Apresentar a PROPOSTA (técnica), e a mesma for aprovada pela SMSA; 

 

7.1.2. Apresentar a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO (item 6 deste Edital), e a mesma for 

aprovada pela SMSA; 

 

7.1.3. Apresentar o seguinte conjunto de declarações: 

 

a) Declaração de inexistência de fato impeditivo da habilitação, ficando o Prestador 

obrigado a declarar a superveniência de qualquer fato, na forma do § 2º, do artigo 32, 

da Lei nº 8.666/93 (vide modelo constante no Anexo X do Edital); 

 

b) Declaração formal do Prestador, atestando não possuir em seu quadro funcional nenhum 

menor de 18 (dezoito) anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou 

qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, salvo os contratados na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme dispõe o artigo 7º, inciso XXXIII, da 

Constituição da República (vide modelo constante no Anexo XI do Edital); 

 

c) Declaração de aceitação das diretrizes e normas previstas na Constituição da República, 

nas Leis nº 8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e na Portaria 

SMSA/SUS-BH nº 0072/2019, publicada no DOM-PBH em 05/04/2019 (vide modelo 

constante no Anexo VII do Edital); 

 

d) Declaração de anuência dos preços (vide modelo constante no Anexo IX do Edital); 

 

e) Declaração renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação 

mínima de serviços (vide modelo constante no Anexo VI do Edital); 

 

f) Declaração de que aceita e se obriga a executar os serviços de acordo com o estabelecido 
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neste Edital (vide modelo constante no Anexo VIII do Edital); 

 

7.1.3.1. As declarações exigidas nas alíneas “a” até “f” do subitem 7.1.3 acima deverão ser 

apresentadas em documento original, em papel timbrado, com carimbo e assinatura 

do Interessado/Proponente. 

 

7.2. Serão INABILITADOS os Interessados/Proponentes que: 

 

a) Deixarem de apresentar, dentro do envelope contendo documentação/proposta, quaisquer dos 

documentos exigidos no item 6 deste Edital; 

 

b) Não apresentarem as declarações relacionadas nas alíneas “a” até “f” do subitem 7.1.3 deste 

Edital, e de forma incompatível com o disposto no subitem 7.1.3.1; 

 

7.3. A INABILITAÇÃO do Interessado/Proponente implicará na preclusão do seu direito de 

participar das fases subsequentes deste credenciamento. 

 

7.4. A Comissão Especial de Licitação (CEL) não aceitará nenhum documento, enviado pelo 

Interessado/Proponente, por e-mail ou entregue fisicamente fora do envelope de proposta, salvo 

para o atendimento de diligências. 

 

8. DA PROPOSTA: 

 

8.1. A proposta deverá ser apresentada em um único envelope, contendo toda a documentação, 

em papel timbrado, com as páginas numeradas e rubricadas, em língua nacional, sem emendas, 

acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas, ou omissões, devendo ser datadas e assinadas 

pelo representante legal do Interessado/Proponente. 

 

8.2. A proposta deverá conter a especificação clara e detalhada das cirurgias eletivas por 

especialidades conforme capacidade técnica operacional e exigências deste Edital e, 

especialmente: 

 

8.2.1. Razão social completa do interessado, CNPJ, Inscrição Estadual, Código CNES, endereço, 

telefone e e-mail. 

 

8.2.2. Número do edital de chamamento público relativo a este documento. 

 

8.2.3. Nome e número do banco e da agência e número da conta corrente. 

 

8.2.4. A proposta deverá conter a oferta de cirurgias eletivas nas especialidades definidas pelo 

Prestador de Serviços de Saúde, em conformidade com rol de procedimentos constantes no 

Anexo III neste Edital, incluindo a realização de exames para avaliação e consulta pré-

operatória, consultas e curativos pós-operatórios, diárias de UTI, intercorrências vinculadas 

ao ato cirúrgico e outros procedimentos que se fizerem necessários. 

 

8.3. O Prestador de Serviços terá que apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade 

técnica operacional disponibilizada para a SMSA/SUS-BH, devidamente cadastrada no 

CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. 

 

8.3.1. Declarar de forma expressa o percentual da capacidade operacional que está destinada a 

particulares, convênios e ao Sistema Único de Saúde/SUS-BH, atualizado de acordo com 

o CNES, conforme modelo apresentado no Anexo I deste Edital. 
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8.4. O Interessado/Proponente deverá declarar, junto à sua oferta de prestação de serviços, em quais 

especialidades pretende se credenciar, assim como sua capacidade instalada para as 

especialidades requeridas, individualmente, por especialidade, levando-se em consideração 

apenas os procedimentos listados no Anexo III deste Edital. 

 

8.4.1. Para fins deste credenciamento, entende-se como capacidade instalada o número de leitos 

disponíveis, salas de cirurgia, equipamentos e equipe técnica para a execução dos 

procedimentos que evidenciarão a capacidade de atendimento para o período preconizado 

e no quantitativo de cirurgias proposto. 

 

8.4.2. A capacidade de atendimento em determinado período corresponderá ao potencial de 

realização diária de procedimentos eletivos do Prestador de Serviços. 

 

8.5. A definição da especialidade pelo Prestador de Serviço Hospitalar implicará na execução de todos 

os procedimentos elencados na especialidade ofertada, conforme estabelecido o Anexo III deste 

Edital, cujo encaminhamento se dará conforme a necessidade da Gerência da Regulação do 

Acesso Hospitalar/GERAH da SMSA/SUS-BH. 

 

8.6. No ciclo mensal de controle, o Prestador de Serviços, observada a demanda no período para as 

especialidades que pretende se credenciar, deverá realizar os serviços, objeto do credenciamento, 

na mesma proporção da capacidade instalada apresentada e naquela em que for CONTRATADO. 

 

8.7. O Prestador de Serviços somente será habilitado e credenciado se o mesmo preencher, no 

mínimo, 04 (quatro) pontos. 

 

8.7.1. A pontuação das especialidades estabelecida no subitem acima se justifica por serem as 

especialidades com maior demanda reprimida e menor oferta nos serviços próprios. 

 

8.8. Desde que atendida a condicionante de que tratam os subitens 8.7 e 8.7.1, o Prestador de Serviços 

poderá, por requerimento próprio, se credenciar em outras especialidades, até o limite de 13 

(treze) pontos, dentre as seguintes especialidades cirúrgicas: 

 

ESPECIALIDADE PONTOS 

Cirurgia Geral 1 

Cirurgia Infantil 2 

Ginecologia 1 

Neurocirurgia 1 

Ortopedia 1 

Proctologia 2 

Urologia 1 

Otorrinolaringologia 4 

TOTAL 13 

 

8.9. Toda a documentação exigida neste Edital de Chamamento Público, e inclusa junto ao envelope 

de propostas dos Interessados / Proponentes, será analisada pela Comissão Especial de Licitação 

(CEL), nomeada por meio de portaria específica no Diário Oficial do Município de Belo 

Horizonte, e pelas áreas técnicas competentes da Secretaria Municipal de Saúde (SMSA).  

 

8.9.1. Documentos fiscais que não possuírem prazo de validade/vigência, somente serão aceitos 

com data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da 

documentação, ou seja, data de abertura dos envelopes de propostas. 
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9. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA: 

 

9.1. A Comissão Técnica que avaliará as propostas poderá solicitar à Vigilância Sanitária Municipal 

parecer conclusivo quanto à viabilidade da proposta/oferta do Prestador de Serviços de Saúde no 

tocante à sua capacidade técnica operacional. Poderá ocorrer também visita técnica, sem 

agendamento prévio, ao local da prestação dos serviços, por representantes da SMSA que 

emitirão o parecer técnico. 

 

9.2. Durante a fase de análise da documentação de habilitação, o Prestador de Serviços de Saúde 

será desclassificado e, consequentemente, será inabilitado, se houver ocorrência de qualquer uma 

das seguintes situações: 

 

9.2.1. O objeto constante no ato constitutivo da pessoa jurídica não for compatível com o aquele 

previsto neste credenciamento, excetuando caso de instituição mantenedora, assim 

definido; 

 

9.2.2. A documentação juntada ao envelope de proposta estiver incompleta, com 

validade/vigência expirada, rasurada ou não estiver em consonância com as exigências 

estabelecidas neste Edital; 

 

9.2.3. For apresentada documentação que contraria qualquer dispositivo deste Edital e seus 

anexos; 

 

9.2.4. For apresentada documentação não pertencente ao Interessado/Proponente neste 

credenciamento; 

 

9.2.5. Forem apresentados documentos não autenticados em cartório (quando essa forma de 

apresentação assim for exigida no Edital). 

 

10. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR CLASSIFICATÓRIA: 

 

10.1. A relação de documentos listada neste item 10 (DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

COMPLEMENTAR CLASSIFICATÓRIA) deverá constar nos envelopes de propostas dos 

Interessados/Proponentes (esses documentos serão utilizados apenas para fins de 

classificação das propostas dos Prestadores dos Serviços de Saúde): 

 

10.1.1. Para cada documentação apresentada, o Prestador de Serviços Hospitalar fará jus a 

pontuação complementar que o classificará em ordem decrescente para a alocação das 

ofertas preconizadas nesse Edital.  

a) Certificação ISO 9000; 

b) Certificação OHSAS 18001; 

c) Acreditação Accreditation Canada International (ACI); 

d) Acreditação Joint Commission International (JCI); 

e) Acreditação National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations 

(NIAHO); 

f) Acreditação Organização Nacional de Acreditação (ONA). 

 

10.1.2. Para todas as certificações e acreditações apresentadas, o Prestador de Serviços 

Hospitalar fará jus a 01 (um) ponto para sua classificação, exceto para a Acreditação 

ONA, que seguirá a seguinte ordem: 

a) ONA Nível 1: 1 ponto; 

b) ONA Nível 2: 1,5 pontos; e  



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022  

P
ág

in
a1

2
 

c) ONA Nível 3: 2 pontos. 

 

10.2. Dos critérios de desempate das propostas dos Prestados de Serviços de Saúde: 

a) 1º Maior quantidade de cirurgias eletivas ofertados ao SUS; e 

b) 2º Maior diversidade de especialidades ofertadas aos SUS. 

 

10.3. O critério de aquisição do quantitativo ofertado será de acordo com o percentual de pontuação 

alcançado na classificação. 

 

11. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS/PROPONENTES: 

 

11.1. O credenciamento dos Prestadores de Serviços de Saúde ocorrerá nas seguintes condições: 

 

11.1.1. Os Interessados/Prestadores de Serviços de Saúde deverão estar com toda a 

documentação exigida neste documento em vigor. 

 

11.1.2. A Comissão Especial de Licitação (CEL), após receber, conferir e abrir diligência para 

esclarecimentos e adequações (se necessário) acerca da documentação exigida no Edital, 

encaminhará o processo de Credenciamento à Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade – DMAC / SMSA, que emitirá parecer técnico sobre a avaliação das 

propostas apresentadas pelos Interessados/Prestadores de Serviços de Saúde e, mediante 

este posicionamento, será adotada pela CEL os procedimentos necessários para a devida 

instrução processual. 

 

11.1.3. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos que efetivamente se 

encontrem em atividade, e com capacidade técnica e operacional para prestar serviços 

segundo fluxos de autorização e encaminhamentos definidos pela SMSA. 

 

11.1.4. O credenciamento se dará por especialidade, observada a capacidade instalada do 

Prestador de Serviços interessado e o atendimento das condições estabelecidas neste 

Edital. 

 

11.1.5. Somente serão considerados aptos a serem credenciados aqueles Prestadores de Serviços 

que obtiverem pontuação satisfatória, conforme regramento estabelecido neste Edital, 

tiverem a proposta (oferta de prestação de serviços) aprovada pela Comissão Técnica da 

SMSA, e cumprirem a todos os critérios de habilitação exigidos neste instrumento. 

 

11.1.6. Os serviços serão rateados entre os Prestadores habilitados, levando-se em conta a 

capacidade operacional comprovada, em conformidade com os termos trazidos no 

subitem 8.2.4, e com a pontuação obtida por meio das documentações técnicas 

complementares. 

 

11.1.7. Possuir cadastro ativo no SUCAF: 
 

11.1.7.1. Em hamonia com o Decreto Municipal n° 11.245/2013, no momento da 

formalização da contratação, isto é, credenciamento, o Interessado/Proponente 

deverá estar cadastrado, e ter toda a documentação ativa, junto ao Sistema Único 

de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Belo Horizonte – SUCAF. Para 

maiores informações relativas ao SUCAF, o Interessado/Proponente deverá 

acessar o link: https://prefeitura.pbh.gov.br/transparencia/sucaf 

 

11.1.8. Possuir Linha de Serviço compatível com o objeto deste Credenciamento. 
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11.1.8.1. O Interessado/Proponente poderá acessar o site www.pbh.gov.br/sucaf para 

consulta/conhecimento acerca da Linha de Fornecimento / Serviço. 

 

12. DO DESCREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS/PROPONENTES: 

 

12.1. Durante a prestação dos serviços, o Prestador de Serviços de Saúde fica proibido de: 

 

12.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à Tabela de Preços do SUS; 

 

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

 

12.1.3. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

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

 

12.1.5. Não atender em tempo hábil à solicitação de esclarecimento encaminhada pelas Gerência 

de Controle e Avaliação/GECAV, Gerência de Auditoria/GEAUD-SA da 

CONTRATANTE e/ou Ouvidoria Municipal sobre atendimento do usuário. 

 

12.1.6. O não atendimento às determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

 

12.1.7. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 

do Prestador de Serviços de Saúde poderá ensejar a rescisão do contrato. 

 

12.1.8. A paralização do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 

 

12.1.9. Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços, fora dos padrões e normas instituídas 

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes. 

 

12.1.10. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como paralisá-lo 

sem justa causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH. 

 

12.1.10.1. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado 

como inexecução total do contrato, devendo o instrumento respectivo ser 

rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no 

ato da autoridade competente pela contratação. 

 

12.2. O Prestador de Serviços será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e 

condições fixadas para o atendimento, sendo excluído do rol de credenciados. 

 

12.3. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

13. DO PREÇO ESTIMADO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

 

13.1. O valor estimado de referência da contratação para realização dos procedimentos hospitalares 

e ambulatoriais é de R$ 14.997.686,31 (quatorze milhões, novecentos e noventa e sete mil, 

seiscentos e oitenta e seis reais, e trinta e um centavos), no período de 08 (oito) meses, que será 

custeado com Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. 
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13.1.1. Incluído neste montante financeiro, está o valor de R$ 355.150,00 (trezentos e cinquenta 

e cinco mil, cento e cinquenta reais) que serão destinados para o custeio dos 

procedimentos ambulatoriais vinculados à “ASSISTÊNCIA MÉDICO-

AMBULATORIAL”, prevista na Forma de Prestação dos Serviços e Fluxo de 

Atendimento (Anexo V deste Edital), e na Planilha de Aquisição de Serviços (Anexo 

III deste Edital). 

 

13.2. Os valores dos procedimentos definidos no Anexo III foram estabelecidos com base na 

complexidade técnica do ato cirúrgico, na prevalência de casos por grupos diagnósticos, no 

tempo médio de espera para o acesso hospitalar e na defasagem de preço da Tabela SUS aos 

custos médios praticados pelos hospitais integrantes da Rede SUS-BH. 

 

13.3. A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao Prestador pelos serviços, autorizados 

e efetivamente prestados, nos termos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMS do 

SUS e o rol de procedimentos estabelecido no Anexo III deste Edital. 

 

13.3.1. As propostas de ofertas de serviços aprovadas não implicarão em nenhuma previsão de 

crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos 

serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SMSA-SUS-BH, e efetivamente prestados, aprovados e comprovados. 

 

13.3.2. Fica estabelecido que os reajustes referentes aos valores de remuneração dos 

procedimentos contratados, não implicarão em formalização de Termo Aditivo, 

bastando, para tanto constar no processo a Planilha de Oferta de Serviços Aprovada 

(Anexo III da Minuta do Contrato). 

 

a) A repactuação da Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III da Minuta do 

Contrato) pode ser renovada a qualquer tempo, observada a ordem de datas, de forma 

a possibilitar transparência e compreensão dos registros. 

 

b) O reajuste orçamentário-financeiro dependerá da disponibilidade de recursos do 

erário municipal, de acordo com o interesse público, mediante decisão do Gestor 

Municipal. 

 

c) O extrato das alterações na Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III da 

Minuta do Contrato) serão objeto de publicação oficial. 

 

d) Qualquer alteração não contemplada neste subitem (13.3.2) e suas alíneas, ensejará a 

edição do respectivo Termo Aditivo e constará do processo de contratação, para fins 

de controle, a cópia da legislação – base legal – além de eventuais outro(s) 

documento(s) que respaldem o reajuste. 

 

13.4. O objeto deste Edital poderá ser suprido ou acrescido do seu valor inicial atualizado, conforme 

estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº8.666/93. 

 

13.5. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Edital serão cobertas pela seguinte 

dotação orçamentária:  

2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.61.00.00 

 

13.6. Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas ficam vinculados à 

transferência Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. 
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13.7. Nos exercícios financeiros futuros, em caso de alteração nas dotações orçamentárias, essa se 

processará mediante efetivação do termo de apostila. 

 

14. DO CONTRATO: 

 

14.1. Será lavrado um contrato de prestação de serviços com o CREDENCIADO, que terá um prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas para assiná-lo, após a convocação. 

 

14.1.1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando 

solicitado pelo Prestador, com base em motivo justificado e aceito pela Diretoria de 

Regulação de Média e Alta Complexidade (DMAC) da Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte. 

 

14.1.2. A recusa injustificada do Prestador em assinar o contrato dentro do prazo previsto, 

caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeito-o às sanções 

legalmente estabelecidas. 

 

14.2. Será de 08 (oito) meses a vigência do contrato para todos os efeitos legais, com início a partir 

da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser 

prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

14.2.1. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

14.2.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. 

 

14.2.3. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, 

por razões de interesse público ou outra, devidamente fundamentadas. 

 

14.3. O contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, no 

prazo estabelecido pelo parágrafo único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.4. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte do presente contrato a 

terceiros, sem a prévia autorização formal da CONTRATANTE, e também, quando, por força 

de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não for comunicado à CONTRATANTE 

até 5 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente registrados, sob pena de rescisão e 

aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com o art. 78, VI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.5. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.  

 

15. DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 

 

15.1. O objeto deste Chamamento Público/Credenciamento poderá ser suprimido ou acrescido até 

25% (vinte e cinco), desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo art. 65, §1º 

da Lei Federal nº 8.666/93 havendo interesse entre as partes, conforme estabelecido no § 2º, II 

deste artigo. 

 

15.1.1. Condicionado a justificativa técnica fundamentada pelo(a) Fiscal do Contrato e pelo (a) 

Gestor(a) de Contratos que submeterá ao crivo do Gestor Municipal do SUS-BH para 

decisão. 

 

15.2. Qualquer alteração do Contrato desde que legalmente permitido será objeto de Termo Aditivo. 
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16. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 

16.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá promover a rescisão do Contrato se a 

CONTRATADA, além dos motivos previstos nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 

ainda: 

 

16.1.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

 

16.1.2. O contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos previstos no 

artigo 778, da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências 

previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das sanções previstas em 

lei. 

 

16.1.3. O não atendimento da ordem de serviço ensejará a rescisão do contrato, além das demais 

penalidades constantes nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.8.666/93. 

 

16.1.4. Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do CONTRATANTE, 

em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na forma prevista no artigo 77, 

da Lei Federal 8.666/93. 

 

16.1.5. O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, 

reduzido a termo no processo, nos termos do art. 79, II da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

16.2. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos contratos a serem firmados o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na 

Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 46, do Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do 

SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Vigésima Terceira (das Penalidades) 

deste edital, quais sejam: 

 

16.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

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

 

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

 

16.2.4. O atraso injustificado na entrega das faturas/produção previstas na cláusula das 

Condições de Pagamento constante neste instrumento, dos resultados em até 5 (cinco) 

remessas ao longo do ano ou 3 (três) remessas consecutivas. 

 

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

 

16.4. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

16.5. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço; 

 

16.6. Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 

 

16.7. Desempenhar seus serviços em desacordo com as normatizações das esferas Federal, Estadual 

e/ou Municipal; 

 

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

 

16.9. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pela Gerência de Controle e 

Avaliação/GECAV, Gerência de Auditoria/GEAU-SA e/ou Ouvidoria Municipal da 

CONTRATANTE sobre o atendimento do usuário; 

 

16.10. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores; 

 

16.11. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 

 

16.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Gestor do SUS-BH; 

 

16.13. Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 

16.14. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 

prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será observado o prazo de 

até 180 (cento e oitenta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o prestador negligenciar 

na prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a multa poderá ser duplicada; 

 

16.15. A rescisão do Contrato, será determinada pelo Gestor do SUS-BH e exarada no processo 

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

disposto na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao seu artigo 79, combinado com o que 

dispõe o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH; 

 

16.16. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde/SUS-BH de rescindir o Contrato, caberá ao 

prestador pedido de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato; 

 

16.16.1. Sobre o recurso, formulado nos termos do subitem 16.16, a CONTRATANTE deverá 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo. 

 

16.17. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a Secretaria 

Municipal de Saúde/SUS-BH deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá 

efeito suspensivo; 

 

16.18. A rescisão poderá ser aplicada independente da ordem de sanções previstas na cláusula das 

Penalidades deste instrumento. 

 

17. REGIME DE EXECUÇÃO: 

 

17.1. Durante a execução dos serviços, o Prestador deverá atender às necessidades, condições e 

normas fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento ao 

usuário do SUS, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº 001/2007 e 

Forma de Prestação dos Serviços e Fluxo de Atendimento (Anexo V deste Edital). 

 

18. RECEBIMENTO DO OBJETO: 

 

18.1. Se houver alguma irregularidade no serviço prestado, será fixado prazo à CONTRATADA, 

para correção da prestação do serviço sem ônus para a CONTRATANTE. 
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18.2. Qualquer irregularidade não sanada pela CONTRATADA será reduzida a termo a ocorrência 

do fato e encaminhado ao órgão competente, para aplicação de penalidade. 

 

19. DOS PROCEDIMENTOS: 

 

19.1. Eventual mudança de endereço do estabelecimento do Prestador contratado deverá ser 

imediatamente comunicada à SMSA/SUS-BH, que analisará a conveniência de manter os 

serviços prestados em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e até 

mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

 

19.2. A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser imediatamente comunicada 

à SMSA/SUS-BH, assim como alterações no quadro dos seus funcionários. 

 

19.3. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 19.1 e 19.2, deverá ser procedida alteração 

cadastral no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e junto ao SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte/Subsecretaria 

Municipal de Administração e Logística/PBH. 

 

19.4. Alterações cadastrais que impliquem mudanças na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS do Ministério da Saúde devem ser previamente 

autorizadas pela CONTRATANTE. 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS: 

 

20.1. Deverá apresentar declaração de garantia de leitos de retaguarda de UTI – Unidade de 

Tratamento Intensivo ou cópia de contrato de terceirização de leitos de UTI para realização de 

procedimentos de MÉDIA COMPLEXIDADE, caso não tenha o serviço em seu 

estabelecimento de saúde. 

 

20.1.1. No caso de necessidade de transferência para UTI, providenciar transporte da Unidade 

executora para o leito de UTI de referência da mesma. 

 

20.2. Realizar exames pré-operatórios, avaliação pré-operatória, consultas e curativos pós-

operatórios, cuidados de UTI, atendimento a intercorrências decorrentes do procedimento 

cirúrgico e outros procedimentos, quando necessários. 

 

 

20.3. Acompanhar o paciente durante o período pós-operatório, se responsabilizando pelo 

atendimento das intercorrências relacionadas ao procedimento realizado pelo período mínimo 

de 12 (doze) meses. 

 

20.4. Disponibilizar funcionário administrativo de referência para acessar e atualizar a agenda de 

ofertas, via e-mail ou em qualquer outro sistema preconizado pela SMSA/SUS-BH, de acordo 

com a necessidade. 

 

20.5. Garantir a manutenção das equipes completas nas especialidades ofertadas para a SMSA/SUS-

BH, informando a Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade/DMAC sobre 

qualquer alteração. 

 

20.6. Disponibilizar ambulatório para avaliação pré e pós-cirúrgico e garantir todos os recursos e 

retornos necessários no pré, intra e pós-operatório. 
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20.7. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes. 

 

20.8. Manter registro atualizado no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, quanto 

aos profissionais, equipamentos e serviços. 

 

20.9. Manter atualizado o prontuário dos pacientes, conforme determinação dos Conselhos Federais 

e Regionais da área da saúde, que normatizam e fiscalizam o exercício profissional. 

 

20.10. Justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando requerido 

pelo paciente ou por seu responsável, emitindo relatório da contra-indicação e encaminhando-

o para a Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar/GERAH. 

 

20.11. É vedada a cobrança de qualquer valor feita ao paciente ou a seu representante, por 

profissional empregado, vinculado ou preposto, em razão da execução deste contrato, sendo 

passível de punição ao estabelecimento hospitalar. 

 

20.12. Assumir os riscos inerentes à atividade, bem como todo e qualquer ônus relativo a impostos, 

taxas, obrigações trabalhistas e aqueles pertinentes à Seguridade Social. 

 

20.13. Atender o paciente do SUS Belo Horizonte com dignidade e respeito e de modo universal e 

igualitário. 

 

20.14. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

Instrumento e outras decorrentes da natureza dos serviços a serem prestados. 

 

20.15. Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao 

atendimento do objeto do presente Instrumento, inclusive assumindo a responsabilidade pelo 

atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, 

inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada. 

 

20.16. Zelar e garantir a boa qualidade da prestação do serviço, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 

Público, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8666/93 e/ou Lei 

Federal 10.520/02 e suas respectivas alterações. 

 

20.17. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à 

CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos 

ou estranhos. 

 

20.18. Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas e impostos devidos em decorrência da 

prestação do serviço contratado. 

 

20.19. Emitir nota fiscal dos serviços efetivamente prestados no mês subsequente à prestação de 

serviços, em nome da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Saúde. 

 

20.20. O pedido de descredenciamento, por parte do CONTRATADO, respeitadas as disposições do 

Edital, deverá ser formalizada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, por meio 

do Gestor do Contrato, respeitado o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para encerramento de 

suas atividades. 

 

20.21. Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos nas legislações Federal e Municipal. 
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20.22. Em casos de pacientes detentos, disponibilizar acomodação para escolta policial. 

 

20.23. Garantir a reinternação para continuidade do cuidado ou complicação relacionada ao ato 

cirúrgico executado em suas dependências pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 

 

20.24. Garantir todo o apoio diagnóstico que se fizer necessário durante o período de internação do 

usuário. 

 

20.25. Quanto ao atendimento, o Prestador de Serviços Hospitalar deverá: 

 

20.25.1. Receber somente usuários encaminhados através da Gerência de Regulação do 

Acesso Hospitalar/SMSA/SUS do município de Belo Horizonte, sendo pré-requisito 

a autorização do profissional responsável para o faturamento desta internação. 

 

20.25.2. Disponibilizar agenda para avaliação pré-operatória com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

 

20.25.3. Providenciar os exames pré-operatórios, inclusive a avaliação do risco cirúrgico no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

 

20.25.4. Realizar o procedimento cirúrgico proposto, conforme a indicação médica, no prazo 

de até 60 (sessenta) dias a contar da primeira consulta realizada. 

 

20.25.5. Informar no prazo máximo de 10 (dez) dias, após emissão do risco cirúrgico, o 

agendamento das cirurgias autorizadas. 

 

20.25.6. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 

contratado; 

 

20.25.6.1. Para os efeitos deste instrumento consideram-se profissionais próprios do 

prestador: 

a) O membro do seu corpo clínico; 

b) O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 

c) O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente preste 

serviços ao prestador, ou seja, por este autorizado e formalmente 

cadastrado no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES; 

d) A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça 

atividade na área de saúde e esteja formalmente cadastrada no Cadastro 

Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

20.25.7. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados 

por meio do Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, 

fiscais e comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, 

cujos ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor 

Municipal, apresentando os respectivos comprovantes de pagamento dos encargos 

devidos sempre que solicitado, bem como responder pela solidez e segurança dos 

pacientes. 

 

20.25.8. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador de serviços manter em dia o 

pagamento dos serviços terceirizados a eles vinculados. 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022  

P
ág

in
a2

1
 

20.25.9. O prestador de serviços hospitalar deverá disponibilizar o serviço de Regulação 

Municipal GERAH e GERAM, dentro das normas vigentes e acordadas com a 

SMSA/DMAC/GCOAS/SUS-BH. 

 

20.25.10. Obriga-se o Prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-

BH, sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações 

tributárias e sociais legalmente exigidas. 

 

20.25.11. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as condições estabelecidas neste 

instrumento e seguintes normas: 

 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim 

como solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou 

medicamento para exames; 

 

b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou 

ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da 

execução dos serviços provenientes do contrato regulado pelo Edital. 

 

20.25.12. Manter, durante a execução do contrato proveniente deste instrumento, todas as 

condições de habilitação exigidas neste Credenciamento. 

 

20.25.13. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela SMSA/SUS-

BH, quando da execução e qualidade da assistência. 

 

20.25.14. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

 

20.25.15. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a 

apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção 

ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, deverão ser 

comunicados imediatamente à SMSA/SUS-BH com proposta de solução visando a 

não interrupção da assistência. 

 

20.25.16. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pelas Centrais Reguladoras da 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste 

instrumento. 

 

20.25.17. Manter arquivo com os laudos por período de 5 (cinco) anos – conforme 

estabelecido na RDC 302/05 - e liberação da segunda via até 48 (quarenta e oito) 

horas após a solicitação. 

 

20.25.18. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e 

igualitário, mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

 

20.25.19. Esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes 

oferecidos. 

 

20.25.20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal. 

 

20.25.21. Justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu representante, por escrito, as 

razões técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer 
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ato profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste 

instrumento. 

 

20.25.22. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos 

pacientes. 

 

20.25.23. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, 

respeitada a crença religiosa dos mesmos. 

 

20.25.24. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao 

SUS-BH ou ao usuário encaminhado. 

 

20.25.25. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, 

inciso II da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996. 

 

20.25.26. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH: 

 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, 

controle acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de 

fotocópia autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e a 

CNES. 

 

b) Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas 

respectivas normas técnicas; 

 

c) A utilização de hemocomponentes e hemoderivados deverá ser feita em 

consonância com a Portaria MS/GM nº1.737 de 19/08/2004; 

 

d) Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços 

de Saúde/PNASS e promover as adequações necessárias, quando for o caso; 

 

e) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força 

deste instrumento; 

 

f) Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou 

permanentemente designados pela SMSA/SUS-BH, para supervisionar, 

acompanhar e auditar a execução dos serviços prestados; 

 

g) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando a Diretoria de 

Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde/DMAC da 

CONTRATANTE sobre não conformidades detectadas nas solicitações e 

encaminhamentos de procedimentos/exames pela Rede SUS-BH  ao Hospital. 

 

20.25.27. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade 

suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do 

objeto do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a 

autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90, do 

Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto Municipal nº 10.718/2001, Decreto 

Municipal nº15.748/2014 e da Portaria SMSA/SUS-BH, nº 072/2019; 
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20.25.28.  A fiscalização ou o acompanhamento assistencial da execução do Contrato pelos 

órgãos competentes da SMSA/SUS-BH não exclui nem reduz a responsabilidade 

do prestador nos termos da legislação referente a licitações e contratos 

administrativos; 

 

20.25.29. O Prestador de Serviços é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, 

aos órgãos do SUS-BH e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou 

omissão, voluntária ou não, praticadas por seus profissionais ou prepostos; 

 

20.25.30. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços ofertados e 

aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação de julgamento das propostas; 

 

20.25.31. Comunicar à Gerência de Controle de Movimentação de Materiais da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos/PBH toda e qualquer alteração 

de dados cadastrais, para atualização; 

 

20.25.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente 

a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

20.26. Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento do 

CONTRATADO. Para os efeitos deste instrumento consideram-se profissionais do próprio 

estabelecimento CONTRATANTE: 

 

a) O membro do seu corpo clínico; 

 

b) profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 

 

c) O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, presta serviços ao 

CONTRATADO (A), ou se por este autorizado e formalmente cadastrado como terceiro 

no Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

c.1) Equipara-se ao profissional autônomo, definido na alínea “c” deste subitem, a empresa, 

a cooperativa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça 

atividade na área de saúde. 

 

20.27. Disponibilizar o serviço na Gerência de Regulação do Acesso 

Hospitalar/GERAH/SMSA/SUS-BH, dentro das normas vigentes e acordadas com o 

CONTRATANTE. 

 

20.28. Manter arquivo médico com dos prontuários ambulatorial e hospitalar/exames realizados, que 

não foram arquivados eletronicamente, em meio ótico, eletrônico ou digitalizado, pelo prazo 

mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados outros prazos, previstos em lei e liberação da segunda 

via até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da CONTRATANTE. 

 

20.29. A assistência ambulatorial e hospitalar deverá ser prestada conforme requisitos técnicos da 

Legislação Sanitária, excetuando-se situações de catástrofes ou calamidade pública. 

 

21. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 

21.1. Credenciar, perante o Prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a solicitar, 

acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de 
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saúde, nos termos do Decreto Municipal nº 8.646/96 e Decreto nº 15.815/2013, Decreto nº 

15.748/2014, e Portaria SMSA/SUS-BH n.º 0072/2019. 

 

21.2. A execução do presente contrato será avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos 

de supervisão indireta ou local, nos termos do Decreto Municipal nº 15.185/13 e da Portaria 

SMSA/SUS-BH nº 0072/2019, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste instrumento. 

 

21.3. Se considerar necessário, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO 

para verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo, comprovadas por 

ocasião da assinatura do contrato. 

 

21.4. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá o 

CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE ou para com os 

pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

21.5. Pagar as faturas apresentadas pelo prestador, correspondentes aos serviços efetivamente 

prestados, aprovados e auditados por Supervisores Hospitalares vinculados à Gerência de 

Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

21.6. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 

realizados.  

 

21.7. Fazer o encaminhamento dos usuários do SUS ao estabelecimento do CONTRATADO. 

 

21.8. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao Prestador, para a execução dos 

serviços. 

 

21.9. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, 

pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

 

21.10. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa habilitada, de 

acordo com este instrumento. 

 

21.11. Monitorar o funcionamento do estabelecimento do Prestador, notificando o Prestador, 

fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

 

21.12. Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA, das condições de habilitação e qualificações 

exigidas neste contrato, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no 

Inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

21.13. Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município - DOM, no 

prazo estabelecido no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

21.14. A alteração do Contrato, desde que legalmente permitido, será objeto de Termo Aditivo, 

quando aplicável. 

 

21.15. Do acompanhamento e fiscalização da contratação: 

 

21.15.1. A CONTRATADA facilitará à SMSA/SUS-BH o acompanhamento e a fiscalização 

permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos servidores da SMSA/SUS-BH, designados para tal fim. 
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21.15.2. O acompanhamento e a fiscalização assistencial ocorrerão em consonância com a 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP) e as 

diretrizes da contratualização no âmbito do SUS, estabelecidos no Anexo XXIV da 

Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (origem: Portarias MS/GM nºs 3.390 e 

3.410 de 30/12/2013). 

 

21.15.3. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por meio dos seguintes 

servidores: 

 GESTOR: Dr. André Luiz Menezes (BM 82.563-1) 

                   Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar. 

 

 FISCAL: Dra. Christine Ferretti Santiago (BM 39.793-8) 

                                             Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade. 

 

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 
22.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme estabelecido na 

Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH n° 001/2007, publicada no DOM de 23/08/2007, 

conforme o disposto a seguir: 

 

22.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações 

deverão estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e 

ser compatíveis com os procedimentos contratados. 

 

22.1.2. O Prestador de Serviços apresentará mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, obedecendo o cronograma definido pela 

SMSA/DMAC/SUS-BH, as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS/MS: 

Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), Programa de Apoio a 

Entrada de Dados das autorizações de Internações Hospitalares (SISAIH-01) e outros 

que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos 

documentos, autorizada pela SMSA/DMAC/SUS-BH e o processamento nos sistemas 

SIA e SIHD do DATASUS/MS, o Prestador de Serviços, receberá até o 20° (vigésimo) 

dia útil, do mês subsequente à apresentação da produção, o pagamento referente aos 

serviços autorizados e aprovados. 

 

22.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 

pagamento, será entregue ao prestador de serviços recibo assinado ou rubricado por 

servidor da SMSA/DMAC/SUS-BH, com aposição do respectivo carimbo funcional. 

 

22.1.4. Para fins de pagamento de AIH faturadas como procedimento do subgrupo 0415 

(múltiplas/sequenciais), cujo procedimento principal constar na carteira disposta no 

Anexo III, será pago o valor do incentivo referente apenas a este procedimento principal. 

 

22.1.5. As contas rejeitadas pela SMSA/DMAC/SUS-BH, dentro das suas normas e rotinas, 

serão notificadas mensalmente. 

 

22.1.6. As cobranças hospitalares rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo 

Sistema Municipal de Auditoria e/ou Gerência do Controle e Avaliação da 

SMSA/DMAC/SUS-BH, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá um 

prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso. As 

cobranças hospitalares têm prazo de recurso estabelecido pela Portaria SMSA/SUS-BH 

nº 25/2006 de 04/07/2006. 
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22.1.7. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-

BH nº 25/2006 de 04/07/2006 e Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº001/2007, 

publicada no DOM de 23/08/2007. 

 

22.1.8. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas 

revisões técnica e administrativa, assegurados o contraditório e o amplo direito de defesa 

do Contratado, depois de consolidado pelo BDP/Boletim de Diferença de Pagamento. 

 

22.1.9. Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a SMSA/DMAC/SUS-BH 

autorizada a debitar o valor indevidamente pago na fatura do mês seguinte. 

 

22.2. As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros fixados são: recursos 

financeiros alocados contra produção de serviços de média complexidade conforme 

programação estabelecida no Contrato. 

 

22.3. Os valores estabelecidos no Anexo III serão repassados mensalmente contra produção de média 

complexidade apresentada no Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 

 

22.4. Os valores eventualmente pagos a maior serão deduzidos no pagamento dos meses 

subsequentes. 

 

22.5. A Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III da Minuta do Contrato) não está 

condicionada a reserva orçamentária prevista em favor do CONTRATADO, que somente fará 

jus aos valores correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela 

CONTRATANTE, e efetivamente prestados. 

 

22.6. CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente 

prestados de acordo com a Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III da Minuta do 

Contrato), parte integrante deste, em consonância com os valores constantes da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS/MS. 

 

23. DAS PENALIDADES: 

 

23.1. O inadimplemento total ou parcial do Contrato, ressalvados os casos de força maior ou fato 

superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, devidamente comprovado, 

caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, nos termos do artigo 78, da Lei Federal n.º 

8.666/93 bem como, as sanções previstas no decreto municipal n.º 15.113 de 08 de janeiro de 

2013, sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87, da referida Lei, garantido o direito de 

defesa prévia. 

 

23.2. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pela CONTRATADA, 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 

 

23.2.1. Advertência escrita; 

 

23.2.2. Multa, nos seguintes percentuais: 

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 

entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando 

for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 
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b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso 

de recusa do infrator em assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

 

c) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho 

ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá- la(o) ou retirá-

la(o); 

 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação na 

hipótese de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito 

normativo ou as obrigações assumidas; 

 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas; 

 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com 

as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade 

ou defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

 

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o 

cancelamento do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

23.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por prazo não superior a 02 anos, nos termos do art. 4º, I, "c", do Decreto 

Municipal nº 15.113/03. 

 

23.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do art. 4º, 

I, "d", do Decreto Municipal nº 15.113/03. 

 

23.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

23.3.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação. 

 

23.4. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto de Saúde, ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal. 

 

23.5. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde, 

ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal. 

 

23.6. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

23.7. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa 

prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

23.8. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 
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apresentação de recurso. 

 

23.9. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime a Contratada da plena execução do 

objeto contratado. 

  

23.9.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos 

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

23.10. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

23.11. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, 

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível. 

 

24. DA FRAUDE E CORRUPÇÃO 

 

24.1. Nos procedimentos de inexigibilidade de licitação realizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde de Belo Horizonte serão observadas as determinações que seguem: 

 

24.1.1. A SMSA exige que os Interessados/Proponentes, observem o mais alto padrão de ética 

durante a inexigibilidade de licitação e execução dos contratos. Em consequência desta 

política, define, com os propósitos dessa disposição, os seguintes termos: 

 

24.1.2. “prática corrupta” significa a oferta, a doação, o recebimento ou a solicitação de 

qualquer coisa de valor para influenciar a ação de um funcionário público no processo 

de inexigibilidade de licitação ou execução do Contrato. 

 

24.1.3. “prática fraudulenta” significa a deturpação dos fatos a fim de influenciar um processo 

de inexigibilidade de licitação ou a execução de um contrato em detrimento do 

contratante. 

 

24.1.4. “prática conspiratória” significa um esquema ou arranjo entre os concorrentes (antes ou 

após a apresentação da proposta) com ou sem conhecimento do contratante, destinado 

a estabelecer os preços das propostas a níveis artificiais não competitivos e privar o 

contratante dos benefícios da competição livre e aberta. 

 

24.1.5. “prática coercitiva” significa prejudicar ou ameaçar prejudicar, diretamente ou 

indiretamente, pessoas ou suas propriedades a fim de influenciar a participação delas 

no processo de inexigibilidade de licitação ou afetar a execução de um contrato. 

 

24.1.6. “prática obstrutiva” significa: 

 

a) destruir, falsificar, alterar ou esconder intencionalmente provas materiais para 

investigação ou oferecer informações falsas aos investigadores com o objetivo de 

impedir uma investigação do Contratante ou outro Órgão de Controle sobre 

alegações de corrupção, fraude, coerção ou conspiração; significa ainda ameaçar, 

assediar ou intimidar qualquer parte envolvida com vistas a impedir a liberação de 

informações ou conhecimentos que sejam relevantes para a investigação; ou 
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b) agir intencionalmente com o objetivo de impedir o exercício do direito do 

Contratante ou outro Órgão de Controle de investigar e auditar. 

 

25. DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 

25.1. Poderá a Secretaria Municipal de Saúde revogar o presente Edital de Credenciamento, no todo 

ou em parte, por conveniência administrativa e interesse público, decorrente de fato 

superveniente, devidamente justificado. 

 

25.2. A Secretaria Municipal de Saúde deverá anular o presente Edital de Credenciamento, no todo 

ou em parte, sempre que acontecer ilegalidade, de ofício ou por provocação. 

 

25.3. A anulação do procedimento do CREDENCIAMENTO, não gera direito à indenização, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

25.4. Será facultado à Comissão Especial de Licitação ou à autoridade superior, em qualquer fase do 

julgamento, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do 

processo e a aferição do objeto ofertado, bem como solicitar a órgãos competentes a elaboração 

de pareceres técnicos destinados a fundamentar a decisão. 

 

25.5. Após a fase de classificação das propostas, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo 

justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão. 

 

25.6. A Contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo 

e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados 

em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação. 
 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, ...... de ................................ de ......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
........................................................... 

Secretária Municipal de Saúde 
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ANEXO I DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DA CAPACIDADE OPERACIONAL 

 

 

Eu, ............................., brasileiro(a), portador(a) da Carteira de Identidade nº .................. e do 

CPF nº ...................., residente e domiciliado à Rua/Av. ......................., como responsável legal 

pelo(a) ......................, CNPJ n° ..................., CNES n° .................., situado(a) à Rua/Av. 

....................., declaro, para fins de participação no Chamamento Público nº 002/2022 da Secretaria 

Municipa de Saúde de Belo Horizonte, e em atendimento às exigências previstas em edital, que 

disponibilizarei ...........% da minha capacidade técnica operacional ao atendimento à demanda do 

SUS, sendo que .........% desta capacidade operacional destinada ao SUS/BH será realizada através de 

serviços próprios e .........% através de serviços terceirizados devidamente cadastrados no CNES, sob 

minha integral responsabilidade. 

Declaro ainda que do total da minha capacidade técnica operacional, disponibilizo 

...........%  para atendimento a convênios e ..........% para atendimentos a particulares. 

 

Por ser verdade firmo a presente declaração. 

 

 

 

Belo Horizonte, ..... de .......................... de 2022 

 

 

 

 

 

 

.......................................................................... 

Assinatura e carimbo do responsável legal 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

MODELO DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

Apresentamos nossa proposta segundo capacidade operacional na tabela abaixo: 

 

Validade da Proposta: 120 (cento e vinte) dias a contar da assinatura da mesma 

 

Dados Bancários 

 

Banco/nº:                                     

 

Agência nº:                                

 

Conta Corrente nº: 

 

ESPECIALIDADE 
MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE 

QUANTIDADE DE CIRURGIAS 

OFERTADAS CONFORME 

CAPACIDADE INSTALADA, 

DISPONIBILIZADA 

CIRURGIA GERAL (  ) SIM (  ) NÃO  

CIRURGIA INFANTIL (  ) SIM (  ) NÃO  

GINECOLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

NEUROCIRURGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

ORTOPEDIA (  ) SIM (  ) NÃO  

OTORRINOLARINGOLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

PROCTOLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

UROLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

Também fazemos uso do presente documento para: 

  

1. Atestar que a presente oferta está em consonância com a nossa capacidade técnica operacional, 

devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de Estabelecimento de Saúde. 

 

2. Atestar que estamos cientes de que a Comissão Técnica que irá julgar esta proposta poderá 

solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à viabilidade desta 

proposta/oferta no tocante à nossa capacidade técnica operacional. 

 

3. Atestar que estamos cientes de que esta proposta de oferta de serviço, se aprovada, não implicará 

em nenhuma previsão de crédito em nosso favor, e que somente faremos jus aos valores 

correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal 

de Saúde, efetivamente prestados e aprovados. 

 

Sendo esta a proposta de oferta de prestação de serviços, assinamos. 

 
 

 

................................................................................ 

Assinatura e Carimbo do prestador de serviços 

Data:   xxxx/xxxx/2022 
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ANEXO III DO EDITAL 

 

PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

0401020100 CIRURGIA GERAL 

EXTIRPACAO E SUPRESSAO DE 

LESAO DE PELE E DE TECIDO 

CELULAR SUBCUTANEO 

272 R$              386,85 R$ 158,11 R$ 199,35 R$ 105.222,25 R$ 54.223,20 R$ 159.445,45 

0406020566 CIRURGIA GERAL 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

VARIZES (BILATERAL) 
419 R$                       - R$ 582,04 R$ 586,68 R$ 0,00 R$ 245.818,92 R$ 245.818,92 

0406020574 CIRURGIA GERAL 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 

VARIZES (UNILATERAL) 
52 R$                       - R$ 483,37 R$ 489,63 R$ 0,00 R$ 25.460,76 R$ 25.460,76 

0407030026 CIRURGIA GERAL COLECISTECTOMIA 92 R$           1.391,54 R$ 695,77 R$ 1.362,71 R$ 128.021,68 R$ 125.369,32 R$ 253.391,00 

0407030034 CIRURGIA GERAL 
COLECISTECTOMIA 

VIDEOLAPAROSCOPICA 
157 R$           2.772,20 R$ 693,05 R$ 1.042,12 R$ 435.235,40 R$ 163.612,84 R$ 598.848,24 

0407040064 CIRURGIA GERAL HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 25 R$           1.119,74 R$ 559,87 R$ 853,04 R$ 27.993,50 R$ 21.326,00 R$ 49.319,50 

0407040099 CIRURGIA GERAL 
HERNIOPLASTIA INGUINAL 

(BILATERAL) 
35 R$           1.704,08 R$ 426,02 R$ 750,48 R$ 59.642,80 R$ 26.266,80 R$ 85.909,60 

0407040102 CIRURGIA GERAL 
HERNIOPLASTIA INGUINAL / 

CRURAL (UNILATERAL) 
107 R$              891,02 R$ 445,51 R$ 736,07 R$ 95.339,14 R$ 78.759,49 R$ 174.098,63 

0407040129 CIRURGIA GERAL HERNIOPLASTIA UMBILICAL 89 R$              869,98 R$ 434,99 R$ 638,98 R$ 77.428,22 R$ 56.869,22 R$ 134.297,44 

0407040137 CIRURGIA GERAL 
HERNIORRAFIA INGUINAL 

VIDEOLAPAROSCOPICA 
6 R$              753,90 R$ 376,95 R$ 562,83 R$ 4.523,40 R$ 3.376,98 R$ 7.900,38 

0409050032 CIRURGIA INFANTIL* 
CORRECAO DE HIPOSPADIA (1O 

TEMPO) 
10 R$              521,58 R$ 372,96 R$ 608,23 R$ 5.215,80 R$ 6.082,30 R$ 11.298,10 

0409050083 CIRURGIA INFANTIL* POSTECTOMIA 119 R$              219,12 R$ 219,12 R$ 277,39 R$ 26.075,28 R$ 33.009,41 R$ 59.084,69 

0409040126 CIRURGIA INFANTIL* ORQUIDOPEXIA BILATERAL 15 R$              770,64 R$ 385,32 R$ 685,44 R$ 11.559,60 R$ 10.281,60 R$ 21.841,20 

0409040134 CIRURGIA INFANTIL* ORQUIDOPEXIA UNILATERAL 76 R$              526,23 R$ 360,07 R$ 564,89 R$ 39.993,48 R$ 42.931,64 R$ 82.925,12 

0409010430 GINECOLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

CISTOCELE 
3 R$              745,08 R$ 372,54 R$ 624,22 R$ 2.235,24 R$ 1.872,66 R$ 4.107,90 

0409060100 GINECOLOGIA 
HISTERECTOMIA (POR VIA 

VAGINAL) 
9 R$              920,16 R$ 460,08 R$ 788,34 R$ 8.281,44 R$ 7.095,06 R$ 15.376,50 

0409060135 GINECOLOGIA HISTERECTOMIA TOTAL 34 R$           1.635,09 R$ 634,03 R$ 1.028,59 R$ 55.593,06 R$ 34.972,06 R$ 90.565,12 

0409060178 GINECOLOGIA 
HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ 

RESSECTOSCOPIO 
138 R$              804,42 R$ 173,33 R$ 304,33 R$ 111.009,96 R$ 41.997,54 R$ 153.007,50 

0409060186 GINECOLOGIA LAQUEADURA TUBÁRIA 642 R$              847,55 R$ 339,02 R$ 626,79 R$ 544.127,10 R$ 402.399,18 R$ 946.526,28 

0409070050 GINECOLOGIA COLPOPERINEOPLASTIA 13 R$           1.254,51 R$ 472,43 R$ 843,31 R$ 16.308,65 R$ 10.963,03 R$ 27.271,68 
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CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

ANTERIOR E POSTERIOR 

0409070068 GINECOLOGIA 
COLPOPERINEOPLASTIA 

POSTERIOR 
3 R$              882,89 R$ 372,54 R$ 650,47 R$ 2.648,66 R$ 1.951,41 R$ 4.600,07 

0409070157 GINECOLOGIA 
EXERESE DE GLANDULA DE 

BARTHOLIN / SKENE 
8 R$              381,02 R$ 224,68 R$ 271,05 R$ 3.048,12 R$ 2.168,40 R$ 5.216,52 

0410010111 GINECOLOGIA 
SETORECTOMIA / 

QUADRANTECTOMIA 
275 R$              377,51 R$ 313,44 R$ 570,32 R$ 103.815,25 R$ 156.838,00 R$ 260.653,25 

0403010012 NEUROCIRURGIA CRANIOPLASTIA 10 R$           1.322,12 R$ 1.322,12 R$ 2.838,78 R$ 13.221,20 R$ 28.387,80 R$ 41.609,00 

0403020123 NEUROCIRURGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 
SINDROME COMPRESSIVA EM 

TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL 

DO CARPO 

69 R$              521,43 R$ 347,62 R$ 490,71 R$ 35.978,67 R$ 33.858,99 R$ 69.837,66 

0408010142 ORTOPEDIA 

REPARO DE ROTURA DO 

MANGUITO ROTADOR (INCLUI 

PROCEDIMENTOS 
DESCOMPRESSIVOS) 

153 R$           1.774,50 R$ 295,75 R$ 824,19 R$ 271.498,50 R$ 126.101,07 R$ 397.599,57 

0408050152 ORTOPEDIA 
RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 

EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO 
1 R$           1.852,45 R$ 578,89 R$ 1.797,08 R$ 1.852,45 R$ 1.797,08 R$ 3.649,53 

0408050160 ORTOPEDIA 

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 

INTRA-ARTICULAR DO JOELHO 
(CRUZADO ANTERIOR) 

22 R$           3.204,36 R$ 1.602,18 R$ 4.281,93 R$ 70.495,92 R$ 94.202,46 R$ 164.698,38 

0408050179 ORTOPEDIA 

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 

INTRA-ARTICULAR DO JOELHO 
(CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ 

ANTERIOR) 

2 R$           3.216,38 R$ 1.602,18 R$ 3.780,58 R$ 6.432,77 R$ 7.561,16 R$ 13.993,93 

0408050667 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

LESAO AGUDA CAPSULO-
LIGAMENTAR MEMBRO INFERIOR 

(JOELHO / TORNOZELO) 

1 R$           1.199,36 R$ 473,83 R$ 1.897,50 R$ 1.199,36 R$ 1.897,50 R$ 3.096,86 

0408050888 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

ROTURA DE MENISCO COM 
SUTURA MENISCAL UNI / 

BICOMPATIMENTAL 

7 R$           1.444,22 R$ 578,89 R$ 1.222,77 R$ 10.109,54 R$ 8.559,39 R$ 18.668,93 

0408050896 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 
ROTURA DO MENISCO COM 

MENISCECTOMIA PARCIAL / 

TOTAL 

17 R$           1.329,04 R$ 332,26 R$ 856,66 R$ 22.593,68 R$ 14.563,22 R$ 37.156,90 

0404010105 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
ESTAPEDECTOMIA 108 R$           2.101,23 R$ 676,26 R$ 1.379,21 R$ 226.932,84 R$ 148.954,68 R$ 375.887,52 

0404010210 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
MASTOIDECTOMIA RADICAL 182 R$           2.434,21 R$ 757,13 R$ 1.411,63 R$ 443.025,31 R$ 256.916,66 R$ 699.941,97 

0404010229 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL 278 R$           2.417,75 R$ 483,55 R$ 975,78 R$ 672.134,50 R$ 271.266,84 R$ 943.401,34 
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CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

0404010237 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
MICROCIRURGIA OTOLOGICA 85 R$           1.429,96 R$ 376,75 R$ 743,14 R$ 121.546,60 R$ 63.166,90 R$ 184.713,50 

0404010326 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
SINUSOTOMIA BILATERAL 483 R$              698,48 R$ 349,24 R$ 733,20 R$ 337.365,84 R$ 354.135,60 R$ 691.501,44 

0404010350 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 

TIMPANOPLASTIA (UNI / 

BILATERAL) 
420 R$           2.026,84 R$ 618,15 R$ 1.178,97 R$ 851.272,80 R$ 495.167,40 R$ 1.346.440,20 

0404010415 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
TURBINECTOMIA 87 R$              829,32 R$ 315,65 R$ 482,98 R$ 72.150,84 R$ 42.019,26 R$ 114.170,10 

0404010482 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
SEPTOPLASTIA PARA CORRECAO 

DE DESVIO 
1192 R$              780,32 R$ 247,46 R$ 380,04 R$ 930.141,44 R$ 453.007,68 R$ 1.383.149,12 

0404010520 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 

SEPTOPLASTIA REPARADORA 

NÂO ESTÉTICA 
57 R$              644,78 R$ 213,75 R$ 232,45 R$ 36.752,52 R$ 13.249,65 R$ 50.002,17 

0404020321 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
RINOPLASTIA PARA DEFEITOS 

POS-TRAUMATICOS 
8 R$              908,52 R$ 444,20 R$ 452,94 R$ 7.268,16 R$ 3.623,52 R$ 10.891,68 

0401020088 PROCTOLOGIA 
EXERESE DE CISTO SACRO-

COCCIGEO 
55 R$              359,30 R$ 143,72 R$ 270,67 R$ 19.761,50 R$ 14.886,85 R$ 34.648,35 

0407020217 PROCTOLOGIA 
ESFINCTEROTOMIA INTERNA E 

TRATAMENTO DE FISSURA ANAL 
30 R$              493,62 R$ 246,81 R$ 272,61 R$ 14.808,60 R$ 8.178,30 R$ 22.986,90 

0407020225 PROCTOLOGIA 
EXCISAO DE LESAO / TUMOR 

ANU-RETAL 
30 R$              384,07 R$ 335,35 R$ 391,87 R$ 11.522,10 R$ 11.756,10 R$ 23.278,20 

0407020276 PROCTOLOGIA 
FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA 

ANAL 
117 R$              635,30 R$ 254,12 R$ 398,78 R$ 74.330,10 R$ 46.657,26 R$ 120.987,36 

0407020284 PROCTOLOGIA HEMORROIDECTOMIA 212 R$              631,88 R$ 315,94 R$ 490,53 R$ 133.958,56 R$ 103.992,36 R$ 237.950,92 

0409010227 UROLOGIA NEFROLITOTOMIA 13 R$           4.091,20 R$ 818,24 R$ 1.717,89 R$ 53.185,60 R$ 22.332,57 R$ 75.518,17 

0409010235 UROLOGIA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 490 R$           4.809,00 R$ 801,50 R$ 1.766,65 R$ 2.356.410,00 R$ 865.658,50 R$ 3.222.068,50 

0409010499 UROLOGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

INCONTINENCIA URINARIA VIA 

ABDOMINAL 

10 R$           1.351,70 R$ 386,20 R$ 711,54 R$ 13.517,00 R$ 7.115,40 R$ 20.632,40 

0409010561 UROLOGIA URETEROLITOTOMIA 80 R$           3.419,05 R$ 766,11 R$ 1.558,78 R$ 273.523,77 R$ 124.702,40 R$ 398.226,17 

0409030023 UROLOGIA PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA 44 R$           1.702,91 R$ 1.001,71 R$ 1.757,68 R$ 74.927,91 R$ 77.337,92 R$ 152.265,83 

0409030040 UROLOGIA 
RESSECCAO ENDOSCOPICA DE 

PROSTATA 
80 R$           1.389,79 R$ 594,68 R$ 1.240,38 R$ 111.183,36 R$ 99.230,40 R$ 210.413,76 

0409040118 UROLOGIA 
NEOSTOMIA DE EPIDIDIMO / 

CANAL DEFERENTE 
79 R$              282,89 R$ 227,87 R$ 387,60 R$ 22.348,31 R$ 30.620,40 R$ 52.968,71 

0409040215 UROLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

HIDROCELE 
62 R$              551,50 R$ 256,97 R$ 415,20 R$ 34.193,00 R$ 25.742,40 R$ 59.935,40 

0409070270 UROLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

INCONTINENCIA URINARIA POR 

VIA VAGINAL 

20 R$           1.491,56 R$ 372,89 R$ 672,54 R$ 29.831,20 R$ 13.450,80 R$ 43.282,00 

*Faixa etária para a realização de cirurgias eletivas na Especialidade CIRURGIA INFANTIL: até 13 anos. 
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ANEXO IV DO EDITAL 

 

PACOTE DE PROCEDIMENTOS PARA O PRÉ-OPERATÓRIO 

 

 

CÓDIGO DA TABELA SUS DESCRIÇÃO 
NÚMERO ESTIMADO DE 

PROCEDIMENTOS A SEREM 
REALIZADOS 

VALOR DO PACOTE 
DE PROCEDIMENTOS 

PARA PRÉ-
OPERATÓRIO 

0202050017 
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO 

DA URINA 

7.103 R$ 50,00 

0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO 

0202020134 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOLASTINA PARCIAL 

ATIVADA TTP ATIVADA 

0202020142 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA 

(TAP) 

0202020150 
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE MENOSSEDIMENTAÇÃO 

(VHS) 

0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO 

020403 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (VALOR MÉDIO DA TABELA) 

0303010072 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

0211020036 ELETROCADIOGRAMA 

0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE 
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ANEXO V DO EDITAL 

 

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FLUXO DE ATENDIMENTO 

 

 

1. DAS PREMISSAS 
 

1.1. As principais atividades e etapas do processo de trabalho sob a responsabilidade do prestador de 

serviços hospitalares, são: 

a) Acolhimento dos Pacientes, Familiares e Acompanhantes; 

b) Desenvolvimento de Abordagem Interdisciplinar; 

c) Cuidado Médico e de Enfermagem;  

d) Assistência Psicossocial; 

e) Realização de consultas e exames pré e pós-operatórios; 

f) Realização de procedimentos cirúrgicos eletivos conforme demanda e agendamento pela 

Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar (GERAH) Belo Horizonte.; 

g) Acompanhamento do paciente durante o período pós-operatório; 

h) Fornecimento de Medicamento e Material Médico-Hospitalar;  

i) Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico; 

j) Manutenção, guarda e atualização do prontuário do paciente. 

 

 

2. DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

 

2.1. Assistência médico-ambulatorial: 

 

2.1.1. Atendimento médico, por especialidade, com realização de todos os procedimentos 

específicos necessários para cada serviço ofertado, incluindo o acolhimento dos egressos 

da internação pactuado com a SMSA/SUS-BH; 

 

2.1.2. Assistência farmacêutica, social, de enfermagem e de nutrição, quando indicados. 

 

2.2. Assistência técnico-profissional e hospitalar: 

 

2.2.1. Todos os recursos disponíveis, no estabelecimento do prestador, de diagnóstico e 

tratamento necessário ao atendimento dos usuários do SUS; 

 

2.2.2. Encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários; 

 

2.2.3. Utilização de sala de cirurgia, de material e serviços do centro cirúrgico e instalações 

correlatas; 

 

2.2.4. Medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados; 

 

2.2.5. Serviço de enfermagem; 

 

2.2.6. Serviços gerais; 

 

2.2.7. Fornecimento de roupa hospitalar, inclusive ao paciente; 

 

2.2.8. Alimentação com observância das dietas prescritas; 
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2.2.9. Realizar todos os procedimentos especiais que se fizerem necessários ao adequado 

atendimento do paciente, ainda que de forma terceirizada, cujo pagamento deverá ser 

atestado pelo Supervisor Hospitalar da SMSA e faturado segundo a Tabela de 

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

não disponível deverá o prestador, solicitar ao Gestor Municipal a transferência do paciente 

para outro estabelecimento hospitalar, cabendo ao prestador de serviços a responsabilidade 

pelo transporte do paciente. 

 

 

3. DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO 
 

3.1. O Prestador de Serviços Hospitalar deverá realizar internações encaminhadas através da Gerência 

de Regulação do Acesso Hospitalar/GERAH compreendendo apenas Internações Eletivas para 

realização de Cirurgias Eletivas, ou seja, aquelas efetuadas pelo Hospital mediante 

encaminhamento da GERAH com apresentação do laudo médico e/ou Autorização de 

Internação Hospitalar/AIH, autorizado por profissional designado pela SMSA/SUS-BH. 

 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. Garantir o acesso dos usuários do SUS-BH de forma célere e organizada, através dos fluxos 

estabelecidos pelas centrais reguladoras da SMSA\SUS-BH;  

 

4.2. Garantir o atendimento integral aos pacientes encaminhados para assistência hospitalar, 

responsabilizando-se pelo apoio diagnóstico e terapêutico necessário para sua propedêutica e 

tratamento; 

 

4.3. Manter, sob regulação do Gestor do SUS-BH, a totalidade dos serviços ofertados/aprovados, de 

acordo com as normas deste instrumento; 

 

4.4. Seguir as diretrizes da Política Nacional de Humanização/PNH, promovendo ações para 

implantação de seus dispositivos; 

 

4.5. Cumprir integralmente as normas de regulação do SUS-BH instituídas, submetendo-se às 

penalidades previstas em caso de descumprimento;  

 

4.6. Informar, diariamente à SMSA/SUS-BH, o número de ofertas de consultas pré-operatórias para 

cirurgias eletivas disponíveis, permitindo a programação das ofertas e o ágil atendimento dos 

usuários do SUS-BH; 

 

4.7. O perfil de pacientes a serem encaminhados, pela GERAH/CINT, para cada serviço será definido 

de acordo com sua estrutura assistencial (capacidade técnica e operacional) registrada no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento/CNES, avaliação de critérios clínicos e de critérios de 

prioridade sendo responsabilidade intransferível da autoridade sanitária e do Gestor municipal; 

 

4.8. A prescrição de medicamentos deverá observar a Relação Nacional de Medicamentos aprovada 

pela RENAME e a relação do Comitê Científico de Estudos de Medicamentos vinculados à 

Gerência de Assistência da SMSA/SUS-BH; 

 

4.9. Manter a dispensa de medicamentos por dose individualizada ou dose única;  
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4.10. Disponibilizar equipe médica e de enfermagem de plantão permanente para atender as 

intercorrências clínicas ou cirúrgicas dos pacientes internados; 

 

4.11. Garantir a realização da consulta de retorno pós-alta hospitalar, quando esta se fizer necessária; 

 

4.12. Garantir a vinculação e atendimento do usuário, por período mínimo de 90 (noventa) dias, após 

a realização do procedimento cirúrgico; 

 

4.13. Contra referenciar para os Centros de Saúde/CS, os pacientes oriundos de internação hospitalar, 

com relatório detalhado sobre a propedêutica, terapêutica, outros procedimentos realizados e as 

orientações necessárias ao seu adequado acompanhamento; 

 

4.14. Em relação à internação em enfermaria, deverão ser cumpridas as seguintes normas: 

  

a) Os pacientes serão internados em enfermarias com número máximo de leitos previstos nas 

normas técnicas para hospitais, conforme requisitos técnicos da Legislação Sanitária; 

 

b) Nas internações em enfermarias, se a orientação médica exigir a presença de acompanhante 

no Hospital, o prestador poderá acrescer à despesa/conta hospitalar as diárias de 

acompanhante; 

 

c) Garantir a visita diária ampliada aos pacientes internados pelo SUS-BH em consonância com 

o Programa Nacional de Humanização/PNH; 

 

d) Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos nas legislações Federal e 

Municipal; 

 

e) Fornecer relatório de alta do atendimento prestado ao paciente cuja cópia deverá ser anexada 

ao prontuário. 

 

4.15. A Contratada se submeterá às normas definidas pela SMSA/SUS-BH quanto ao fluxo de 

atendimento, sua comprovação, a realização de internações subsequentes, o local de revisão das 

contas hospitalares e outros procedimentos necessários. 

 

4.16. O Prestador de Serviços Hospitalares deverá, ainda: 

 

4.16.1. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico; 

 

4.16.2. Garantir a qualidade e segurança na assistência à saúde, visando redução de eventos 

indesejados nos usuários do SUS. 

 

4.16.3. O encaminhamento e atendimento do usuário deverá ser feito de acordo com as regras 

estabelecidas pela SMSA/SUS-BH para a referência e contra referência. 
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ANEXO VI DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER 

PLEITO OU REIVINDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO MÍNIMA DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

  

 

  

A empresa ........................................................(razão social) ..........................., inscrita no 

CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade............................., 

Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................... e inscrito no CPF sob o 

n.º..............................., DECLARA que renúncia a qualquer pleito ou reivindicação de prestação 

mínima de serviços, ficando comprometido a manter, na vigência do contrato, os quantitativo 

constantes na sua proposta de oferta de serviços e aprovados pela SMSA/SUS-BH.   

  

  

 

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

............................................................................ 

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO VII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS DIRETRIZES E NORMAS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

 

 

  

A empresa ........................................................(razão social) ..........................., inscrita no 

CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade............................., 

Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................... e inscrito no CPF sob o 

n.º..............................., DECLARA que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição da 

República Federativa do Brasil/1988, as Leis nº8080/90, nº 8.142/90, Decreto Municipal nº8.646/96 

e a Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019. 

  

 

  

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

............................................................................ 

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO VIII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

 

 

A empresa ........................................................(razão social) ..........................., inscrita no 

CNPJ n.º...................., com sede na .............................. n.º................, cidade............................., 

Estado.............., por intermédio do seu(s) representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., 

portador(a) da Carteira de Identidade n.º.......................... e inscrito no CPF sob o 

n.º..............................., DECLARA que aceita e se obriga  a executar os serviços de acordo com o 

estabelecido no Edital de Chamament Público, aqui referenciado, inclusive seus anexos. 

  

 

 

  

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

............................................................................ 

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO IX DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DOS PREÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

 

  

A empresa .........................................................(razão social)..................................., pessoa 

jurídica, com sede ........................................, inscrita no CNPJ nº................................., por meio de 

seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo firmado, vem manifestar sua aceitação aos preços 

dos procedimentos previstos na Planilha de Aquisição de Serviços e na Planilha Pacote de 

Procedimentos Para o Pré-Operatório, ambas pertencentes, respectivamente, aos Anexos III e IV do 

edital de chamamento público aqui referenciado. Oportunamente, declaramos ainda estar cientes de 

que os valores estipulados dos procedimentos da Planilha Aquisição de Serviços (Anexo III do edital) 

serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes concedidos pelo Ministério da 

Saúde, mediante disponibilidade financeira. 

 

  

  

  

  

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

............................................................................ 

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO X DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO  

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

  

 

  

A empresa ........................(razão social)..............., inscrita no CNPJ nº...................., com sede 

na .............................. n.º................, cidade........, Estado.............., por intermédio do seu(s) 

representante(s) legal(is), Sr(a)......................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

n.º............. e inscrito no CPF sob o n.º.................., DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo de chamamento público, 

ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.   

  

  

 

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

............................................................................ 

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO XI DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 002/2022 

  

   

A empresa ............. com sede na .......... nº ..... Bairro ............. , cidade de ....................., 

inscrita no CNPJ nº .......................................por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(a.) 

....................................................., portador (a) Carteira de Identidade R.G. 

nº............................................. e do CPF nº ................................. DECLARA, sob as penas da lei, em 

cumprimento ao disposto no art. 7º, XXXIII, da Constituição da República/88, que não emprega 

menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis 

anos.   

  

caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)   

  

  

 

 

  

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

............................................................................ 

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO XII DO EDITAL 

 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE 

ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAÚDE, E A EMPRESA ………………………………….. 
 

PROCESS O Nº 04.000.664.22.08 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2022 
 

 

O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, CNPJ 18.715.383/0001-40, através da 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede à Av. Afonso Pena, n.º 2.336, Bairro Savassi 

– Belo Horizonte/MG, CEP 30130-012, neste ato representada pelo seu Secretário, o Sr. 

.................................., portador da Carteira de Identidade nº ............................., CPF nº 

..........................................., denominada CONTRATANTE, e como CONTRATADA a empresa 

…………………………………., estabelecida na ……………………………..., n.º …………..., 

Bairro …………………... – Belo Horizonte/MG, CEP ……………………..,  CNPJ 

…………………., CNES …………………..., Inscrição Estadual Nº ……………………., 

representada neste instrumento por ………………………………., portador do CPF 

…………………………., têm entre si justo e acertado o presente Contrato, em conformidade com 

a Constituição Federal de 1988, em especial os artigos nº 196 a 200, Lei Complementar n.º 101/00, 

Lei Federal n.º 8.080/90, Lei Federal nº 8.078/90, Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, 

Decreto Federal nº 1.651, RDC nº 302/2005, Resolução RDC/ANVISA  nº 50/2002 e 222/2018; 

Portaria nº 382 MS/GM de 10.03.2005, Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, Lei Municipal 

nº 11.065/2017, Lei Municipal nº 7031/96 e nº 11.129/2018, Decreto Municipal nº 10.710/01,  

Decreto Municipal nº 16.736/2017, Decreto Municipal nº 11.245/03, Decreto Municipal nº 

15.113/13, Decreto Municipal nº 15.185/13, Decreto Municipal nº 15.748/14; Decreto Municipal nº 

17.345/2020, Portaria SMSA nº 25/2006, Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº 001/2007, Portaria 

SMSA/SUS-BH nº 00072/2019 inclusive as exigências sanitárias contidas no Código Sanitário 

Municipal de Belo Horizonte/Lei 7.031/96, resolvem celebrar o presente Contrato, mediante as 

seguintes cláusulas e condições. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

1.1. O objeto deste contrato é a prestação de serviços de saúde hospitalar – disponibilização de leitos 

hospitalares para executar procedimentos de cirurgias eletivas nas especialidades de Cirurgia 

Geral, Cirurgia Infantil, Ginecologia, Neurocirurgia, Ortopedia, Proctologia, Urologia e 

Otorrinolaringologia, incluindo a realização de exames para avaliação e consulta pré-

operatória, consultas e curativos pós-operatórios, diárias de UTI/Unidade de Tratamento 

Intensivo, atendimento a intercorrências decorrentes do procedimento cirúrgico e outros 

procedimentos que se fizerem necessários visando a garantia da Atenção Integral à Saúde dos 

usuários do SUS-BH – pelo CONTRATADO(A), em caráter complementar, conforme o disposto 

nas cláusulas seguintes e de acordo com o SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS / Ministério da 

Saúde), e em consonância com o estabelecido nos Anexos I (Planilha de Aquisição de Serviços), 

II (Planilha do Pacote de Procedimentos para o Pré-Operatório), III (Planilha de Oferta de 
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Serviços Aprovada), e IV (Forma de Prestação dos Serviços e Fluxo de Atendimento), todos 

estes pertencentes a este contrato. 

 

1.1.1. Considerando a capacidade instalada da rede própria, o(a) CONTRATADO(A) deverá 

utilizar recursos humanos, insumos e equipamentos próprios, e obedecer aos fluxos 

estabelecidos e pactuados com a CONTRATANTE. 

 

1.2. O(A) CONTRATADO(A) está ciente e concorda que a compra do serviço será realizada de 

acordo com as necessidades da CONTRATANTE. 

 

1.3. O(A) CONTRATADO(A) obriga-se a aceitar, de acordo com as necessidades da 

CONTRATANTE, respeitada sua capacidade operacional, acréscimos nos serviços objeto deste 

Contrato, nos termos da CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE deste 

contrato. 

 

1.4. O(A) CONTRATADO(A) declara aceitar os termos das Normas Gerais do SUS, inclusive no 

que tange à sujeição às necessidades e demanda da CONTRATANTE, renunciando 

expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação mínima dos serviços, constantes 

da Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III), parte integrante deste instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 

2.1. A eventual mudança de endereço do estabelecimento do(a) CONTRATADO (A) deverá ser 

imediatamente comunicada à CONTRATANTE, que analisará a conveniência de manter os 

serviços ora contratados em outro endereço, podendo, ainda, rever as condições do Contrato, e 

até mesmo rescindi-lo, se entender conveniente. 

 

2.2. A mudança do responsável técnico pelo serviço também deverá ser comunicada à 

CONTRATANTE. 

 

2.3. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 2.1 e 2.2, deverá ser procedida alteração 

cadastral no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e junto à Gerência de 

Sistemas e Cadastros da Subsecretaria de Administração e Logística -  GESIC/SUALOG 

(SUCAF - Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte). 

 

2.4. Alterações cadastrais que impliquem mudanças na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS devem ser previamente autorizadas pela 

CONTRATANTE. 

 

2.5. O CONTRATADO deverá providenciar imediata correção das não conformidades apontadas 

pela CONTRATANTE, quanto à execução e qualidade da assistência, respeitando sempre o 

contraditório e o direito de defesa. 

 

2.6. O CONTRATADO se submeterá às normas definidas pela CONTRATANTE quanto ao fluxo 

de atendimento, sua comprovação e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento 

com o CONTRATADO e a satisfação do usuário do SUS-BH, conforme estabelecido na 

Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº 001/2007. 

 

2.7. Os serviços operacionalizados pelo(a) CONTRATADO(A), deverão atender as necessidades da 

CONTRATANTE, que encaminhará os usuários do SUS-BH, em consonância com a Planilha 

de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III deste contrato). 
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2.8. Os serviços ora contratados serão executados nos termos deste instrumento e seus anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Deverá apresentar declaração de garantia de leitos de retaguarda de UTI – Unidade de 

Tratamento Intensivo ou cópia de contrato de terceirização de leitos de UTI para realização de 

procedimentos de MÉDIA COMPLEXIDADE, caso não tenha o serviço em seu estabelecimento 

de saúde. 

 

3.1.1. No caso de necessidade de transferência para UTI, providenciar transporte da Unidade 

executora para o leito de UTI de referência da mesma. 

 

3.2. Realizar exames pré-operatórios, avaliação pré-operatória, consultas e curativos pós-operatórios, 

cuidados de UTI, atendimento a intercorrências decorrentes do procedimento cirúrgico e outros 

procedimentos, quando necessários. 

 

3.3. Acompanhar o paciente durante o período pós-operatório, se responsabilizando pelo atendimento 

das intercorrências relacionadas ao procedimento realizado pelo período mínimo de 12 (doze) 

meses. 

 

3.4. Disponibilizar funcionário administrativo de referência para acessar e atualizar a agenda de 

ofertas, via e-mail ou em qualquer outro sistema preconizado pela SMSA/SUS-BH, de acordo 

com a necessidade. 

 

3.5. Garantir a manutenção das equipes completas nas especialidades ofertadas para a SMSA/SUS-

BH, informando a Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade/DMAC sobre qualquer 

alteração. 

 

3.6. Disponibilizar ambulatório para avaliação pré e pós – cirúrgico e garantir todos os recursos e 

retornos necessários no pré, intra e pós-operatório. 

 

3.7. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes. 

 

3.8. Manter registro atualizado no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, quanto 

aos profissionais, equipamentos e serviços. 

 

3.9. Manter atualizado o prontuário dos pacientes, conforme determinação dos Conselhos Federais e 

Regionais da área da saúde, que normatizam e fiscalizam o exercício profissional. 

 

3.10. Justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando requerido 

pelo paciente ou por seu responsável, emitindo relatório da contra-indicação e encaminhando-

o para a Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar/GERAH. 

 

3.11. É vedada a cobrança de qualquer valor feita ao paciente ou a seu representante, por profissional 

empregado, vinculado ou preposto, em razão da execução deste contrato, sendo passível de 

punição ao estabelecimento hospitalar. 

 

3.12. Assumir os riscos inerentes à atividade, bem como todo e qualquer ônus relativo a impostos, 

taxas, obrigações trabalhistas e aqueles pertinentes à Seguridade Social. 

 

3.13. Atender o paciente do SUS Belo Horizonte com dignidade e respeito e de modo universal e 

igualitário. 
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3.14. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

Instrumento e outras decorrentes da natureza dos serviços a serem prestados. 

 

3.15. Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário ao 

atendimento do objeto do presente Instrumento, inclusive assumindo a responsabilidade pelo 

atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, tributária, comercial e, 

inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra utilizada. 

 

3.16. Zelar e garantir a boa qualidade da prestação do serviço, em consonância com os parâmetros 

de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, expedidas pelo Poder 

Público, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei Federal nº 8666/93 e/ou Lei 

Federal 10.520/02 e suas respectivas alterações. 

 

3.17. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à 

CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de prepostos 

ou estranhos. 

 

3.18. Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas e impostos devidos em decorrência da prestação 

do serviço contratado. 

 

3.19. Emitir nota fiscal dos serviços efetivamente prestados no mês subsequente à prestação de 

serviços, em nome da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Fundo Municipal de Saúde. 

 

3.20. O pedido de descredenciamento, por parte do CONTRATADO, respeitadas as disposições 

deste contrato, deverá ser formalizada à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, por 

meio do Gestor do Contrato, respeitado o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para encerramento 

de suas atividades. 

 

3.21. Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos nas legislações Federal e Municipal. 

 

3.22. Em casos de pacientes detentos, disponibilizar acomodação para escolta policial. 

 

3.23. Garantir a reinternação para continuidade do cuidado ou complicação relacionada ao ato 

cirúrgico executado em suas dependências pelo período mínimo de 12 (doze) meses. 

 

3.24. Garantir todo o apoio diagnóstico que se fizer necessário durante o período de internação do 

usuário. 

 

3.25. Quanto ao atendimento, o prestador de serviços hospitalar deverá: 

 

3.25.1. Receber somente usuários encaminhados através da Gerência de Regulação do Acesso 

Hospitalar/SMSA/SUS do município de Belo Horizonte, sendo pré-requisito a 

autorização do profissional responsável para o faturamento desta internação. 

 

3.25.2. Disponibilizar agenda para avaliação pré-operatória com 30 (trinta) dias de 

antecedência. 

 

3.25.3. Providenciar os exames pré-operatórios, inclusive a avaliação do risco cirúrgico no 

prazo de 30 (trinta) dias. 

 

3.25.4. Realizar o procedimento cirúrgico proposto, conforme a indicação médica, no prazo de 

até 60 (sessenta) dias a contar da primeira consulta realizada. 
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3.25.5. Informar no prazo máximo de 10 (dez) dias, após emissão do risco cirúrgico, o 

agendamento das cirurgias autorizadas.  

 

3.25.6. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 

contratado; 

 

3.25.6.1. Para os efeitos deste instrumento consideram-se profissionais próprios do 

prestador: 

a) O membro do seu corpo clínico; 

b) O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 

c) O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente preste serviços 

ao prestador, ou seja, por este autorizado e formalmente cadastrado no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES; 

d) A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça atividade na 

área de saúde e esteja formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

3.25.7. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados 

por meio do contrato, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais 

e comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus 

e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, 

apresentando os respectivos comprovantes de pagamento dos encargos devidos sempre 

que solicitado, bem como responder pela solidez e segurança dos pacientes. 

 

3.25.8. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador de serviços manter em dia o 

pagamento dos serviços terceirizados a eles vinculados. 

 

3.25.9. O prestador de serviços hospitalar deverá disponibilizar o serviço de Regulação 

Municipal GERAH e GERAM, dentro das normas vigentes e acordadas com a 

SMSA/DMAC/GCOAS/SUS-BH. 

 

3.25.10. Obriga-se o Prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-BH, 

sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas. 

 

3.25.11. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as condições estabelecidas neste 

instrumento e seguintes normas: 

 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim como 

solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento 

para exames; 

 

b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou 

ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da 

execução dos serviços provenientes do contrato regulado pelo Edital. 

 

3.25.12. Manter, durante a execução do Contrato proveniente deste instrumento, todas as 

condições de habilitação exigidas neste Credenciamento. 

 

3.25.13. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela SMSA/SUS-

BH, quando da execução e qualidade da assistência. 
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3.25.14. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

 

3.25.15. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a 

apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção 

ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, deverão ser 

comunicados imediatamente à SMSA/SUS-BH com proposta de solução visando a 

não interrupção da assistência. 

 

3.25.16. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pelas Centrais Reguladoras da 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste 

instrumento. 

 

3.25.17. Manter arquivo com os laudos por período de 05 (cinco) anos – conforme estabelecido 

na RDC 302/05 - e liberação da segunda via até 48 (quarenta e oito) horas após a 

solicitação. 

 

3.25.18. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

 

3.25.19. Esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes 

oferecidos. 

 

3.25.20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal. 

 

3.25.21. Justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões 

técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato 

profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste instrumento. 

 

3.25.22. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes. 

 

3.25.23. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, 

respeitada a crença religiosa dos mesmos. 

 

3.25.24. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUS-

BH ou ao usuário encaminhado. 

 

3.25.25. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, 

inciso II da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996. 

 

3.25.26. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH: 

 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, 

controle acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de 

fotocópia autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e a 

CNES. 

 

b) Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas 

respectivas normas técnicas; 
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c) A utilização de hemocomponentes e hemoderivados deverá ser feita em 

consonância com a Portaria MS/GM nº1.737 de 19/08/2004; 

 

d) Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços de 

Saúde/PNASS e promover as adequações necessárias, quando for o caso; 

 

e) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste 

instrumento; 

 

f) Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou 

permanentemente designados pela SMSA/SUS-BH, para supervisionar, 

acompanhar e auditar a execução dos serviços prestados; 

 

g) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando a Diretoria de 

Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde/DMAC da CONTRATANTE 

sobre não conformidades detectadas nas solicitações e encaminhamentos de 

procedimentos/exames pela Rede SUS-BH  ao Hospital. 

 

3.25.27. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade 

suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do objeto 

do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a autoridade 

normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 

1.651/95, do Decreto Municipal nº 10.718/2001, Decreto Municipal nº15.748/2014 e 

da Portaria SMSA/SUS-BH, nº 072/2019; 

 

3.25.28. A fiscalização ou o acompanhamento assistencial da execução do Contrato pelos 

órgãos competentes da SMSA/SUS-BH não exclui nem reduz a responsabilidade do 

prestador nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos; 

 

3.25.29. O Prestador de Serviços é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, 

aos órgãos do SUS-BH e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou omissão, 

voluntária ou não, praticadas por seus profissionais ou prepostos; 

 

3.25.30. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços ofertados e 

aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação de julgamento das propostas; 

 

3.25.31. Comunicar à Gerência de Controle de Movimentação de Materiais da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos/PBH toda e qualquer alteração de 

dados cadastrais, para atualização; 

 

3.25.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente 

a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

3.26. Os serviços serão prestados diretamente por profissionais do estabelecimento do 

CONTRATADO. Para os efeitos deste instrumento consideram-se profissionais do próprio 

estabelecimento CONTRATANTE: 

 

a) O membro do seu corpo clínico; 

 

b) profissional que tenha vínculo de emprego com o CONTRATADO; 
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c) O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente, presta serviços ao 

CONTRATADO (A), ou se por este autorizado e formalmente cadastrado como terceiro no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

c.1) Equipara-se ao profissional autônomo, definido na alínea “c” deste subitem, a empresa, 

a cooperativa, o grupo, a sociedade ou conglomerado de profissionais que exerça 

atividade na área de saúde. 

 

3.27. Disponibilizar o serviço na Gerência de Regulação do Acesso 

Hospitalar/GERAH/SMSA/SUS-BH, dentro das normas vigentes e acordadas com o 

CONTRATANTE. 

 

3.28. Manter arquivo médico com dos prontuários ambulatorial e hospitalar/exames realizados, que 

não foram arquivados eletronicamente, em meio ótico, eletrônico ou digitalizado, pelo prazo 

mínimo de 20 (vinte) anos, ressalvados outros prazos, previstos em lei e liberação da segunda 

via até 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação da CONTRATANTE. 

 

3.29. A assistência ambulatorial e hospitalar deverá ser prestada conforme requisitos técnicos da 

Legislação Sanitária, excetuando-se situações de catástrofes ou calamidade pública. 

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Credenciar, perante o Prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a solicitar, 

acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução dos serviços de 

saúde, nos termos do Decreto Municipal nº 8.646/96 e Decreto nº 15.815/2013, Decreto nº 

15.748/2014, e Portaria SMSA/SUS-BH n.º 0072/2019. 

 

4.2. A execução do presente contrato será avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos 

de supervisão indireta ou local, nos termos do Decreto Municipal nº 15.185/13 e da Portaria 

SMSA/SUS-BH nº 0072/2019, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste instrumento. 

 

4.3. Se considerar necessário, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do CONTRATADO para 

verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo, comprovadas por ocasião 

da assinatura do contrato. 

 

4.4. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá o 

CONTRATADO da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE ou para com os 

pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato. 

 

4.5. Pagar as faturas apresentadas pelo prestador, correspondentes aos serviços efetivamente 

prestados, aprovados e auditados por Supervisores Hospitalares vinculados à Gerência de 

Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

4.6. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a serem 

realizados.  

 

4.7. Fazer o encaminhamento dos usuários do SUS ao estabelecimento do CONTRATADO. 
 

4.8. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao Prestador, para a execução dos 

serviços. 
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4.9. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações necessárias, 

pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 

 

4.10. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa habilitada, de acordo 

com este instrumento. 

 

4.11. Monitorar o funcionamento do estabelecimento do Prestador, notificando o Prestador, fixando-

lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

 

4.12. Fiscalizar a manutenção pela CONTRATADA, das condições de habilitação e qualificações 

exigidas neste contrato, durante toda a execução do contrato, em cumprimento ao disposto no 

Inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

4.13. Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município - DOM, no 

prazo estabelecido no Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

4.14. A alteração do Contrato, desde que legalmente permitido, será objeto de Termo Aditivo, 

quando aplicável. 

 

4.15. Do acompanhamento e fiscalização da contratação: 

 

4.15.1. A CONTRATADA facilitará à SMSA/SUS-BH o acompanhamento e a fiscalização 

permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 

pelos servidores da SMSA/SUS-BH, designados para tal fim. 

 

4.15.2. O acompanhamento e a fiscalização assistencial ocorrerão em consonância com a 

POLÍTICA NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP) e as diretrizes 

da contratualização no âmbito do SUS, estabelecidos no Anexo XXIV da Portaria de 

Consolidação nº 2 de 28/09/2017 (origem: Portarias MS/GM nºs 3.390 e 3.410 de 

30/12/2013). 

 

4.15.3. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por meio dos seguintes servidores: 

 GESTOR: Dr. André Luiz Menezes (BM 82.563-1) 

              Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar. 

 

 FISCAL: Dra. Christine Ferretti Santiago (BM 39.793-8) 

                                         Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 

5.1. O valor mensal deste CONTRATO é de R$ ...................................... (......por extenso......) 

passível de alteração devido à majoração da Tabela de Procedimentos, Medicamento, Órteses, 

Próteses e Matérias Especiais do SUS/MS, à quantidade e necessidade de prestação de serviços. 

 

5.2. Os valores dos procedimentos definidos no Anexo I foram estabelecidos com base na 

complexidade técnica do ato cirúrgico, na prevalência de casos por grupos diagnósticos, no 

tempo médio de espera para o acesso hospitalar e na defasagem de preço da Tabela SUS aos 

custos médios praticados pelos hospitais integrantes da Rede SUS-BH. 

 

5.3. A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao Prestador pelos serviços, autorizados 

e efetivamente prestados, nos termos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMS do 

SUS e o rol de procedimentos estabelecido no Anexo I deste contrato. 
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5.3.1. As propostas de ofertas de serviços aprovadas não implicarão em nenhuma previsão de 

crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos 

serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SMSA-SUS-BH, e efetivamente prestados, aprovados e comprovados. 

 

5.3.2. Fica estabelecido que os reajustes referentes aos valores de remuneração dos 

procedimentos contratados, não implicarão em formalização de Termo Aditivo, bastando, 

para tanto constar do processo o Anexo III (Planilha de Oferta de Serviços Aprovada). 

 

a) A repactuação da Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III deste contrato) 

pode ser renovada a qualquer tempo, observada a ordem de datas, de forma a possibilitar 

transparência e compreensão dos registros. 

 

b) O reajuste orçamentário-financeiro dependerá da disponibilidade de recursos do erário 

municipal, de acordo com o interesse público, mediante decisão do Gestor Municipal. 

 

c) O extrato das alterações na Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III deste 

contrato) serão objeto de publicação oficial. 

 

d) Qualquer alteração não contemplada neste subitem (5.3.2) e suas alíneas, ensejará a 

edição do respectivo Termo Aditivo e constará do processo de contratação, para fins de 

controle, a cópia da legislação – base legal – além de eventuais outro(s) documento(s) 

que respaldem o reajuste. 

 

5.4. O objeto deste contrato poderá ser suprido ou acrescido do seu valor inicial atualizado, conforme 

estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº8.666/93. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

6.1.As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta do Município, na Dotação 

Orçamentária de número 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.61.00.00 do corrente 

exercício e, por dotação equivalente nos exercícios vindouros. 

 

6.2.Os recursos orçamentários necessários ao cumprimento das despesas ficam vinculados à 

transferência Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. 

 

6.3. Nos exercícios financeiros futuros, em caso de alteração nas dotações orçamentárias, essa se 

processará mediante efetivação do termo de apostila. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO  

 

7.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme estabelecido na 

Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH n° 001/2007, publicada no DOM de 23/08/2007, conforme 

o disposto a seguir: 

 

7.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão 

estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e ser 

compatíveis com os procedimentos contratados. 

 

7.1.2. O Prestador de Serviços apresentará mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês 
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subsequente à prestação dos serviços, obedecendo o cronograma definido pela 

SMSA/DMAC/SUS-BH, as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS/MS: 

Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), Programa de Apoio a Entrada 

de Dados das autorizações de Internações Hospitalares (SISAIH-01) e outros que vierem 

a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos documentos, 

autorizada pela SMSA/DMAC/SUS-BH e o processamento nos sistemas SIA e SIHD do 

DATASUS/MS, o Prestador de Serviços, receberá até o 20° (vigésimo) dia útil, do mês 

subsequente à apresentação da produção, o pagamento referente aos serviços autorizados 

e aprovados. 

 

7.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 

pagamento, será entregue ao prestador de serviços recibo assinado ou rubricado por 

servidor da SMSA/DMAC/SUS-BH, com aposição do respectivo carimbo funcional. 

 

7.1.4. Para fins de pagamento de AIH faturadas como procedimento do subgrupo 0415 

(múltiplas/sequenciais), cujo procedimento principal constar na carteira disposta no Anexo 

I deste instrumento, será pago o valor do incentivo referente apenas a este procedimento 

principal. 

 

7.1.5. As contas rejeitadas pela SMSA/DMAC/SUS-BH, dentro das suas normas e rotinas, serão 

notificadas mensalmente. 

 

7.1.6. As cobranças hospitalares rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo Sistema 

Municipal de Auditoria e/ou Gerência do Controle e Avaliação da SMSA/DMAC/SUS-

BH, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar 

do pagamento efetuado, para apresentar recurso. As cobranças hospitalares têm prazo de 

recurso estabelecido pela Portaria SMSA/SUS-BH nº25/2006 de 04/07/2006. 

 

7.1.7. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-

BH nº 25/2006 de 04/07/2006 e Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº001/2007, 

publicada no DOM de 23/08/2007. 

 

7.1.8. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas 

revisões técnica e administrativa, assegurados o contraditório e o amplo direito de defesa 

do Contratado, depois de consolidado pelo BDP/Boletim de Diferença de Pagamento. 

 

7.1.9. Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a SMSA/DMAC/SUS-BH 

autorizada a debitar o valor indevidamente pago na fatura do mês seguinte. 

 

7.2. As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros fixados são: recursos 

financeiros alocados contra produção de serviços de média complexidade conforme 

programação estabelecida no Contrato. 

 

7.3. Os valores estabelecidos no Anexo III deste instrumento serão repassados mensalmente contra 

produção de média complexidade apresentada no Sistema de Informação Hospitalar (SIH). 

 

7.4. Os valores eventualmente pagos a maior serão deduzidos no pagamento dos meses subsequentes. 

 

7.5. A Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III), parte integrante deste, não está 

condicionada a reserva orçamentária prevista em favor do CONTRATADO, que somente fará 

jus aos valores correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela 

CONTRATANTE, e efetivamente prestados. 
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7.6. CONTRATANTE pagará mensalmente ao CONTRATADO pelos serviços efetivamente 

prestados de acordo com a Planilha de Oferta de Serviços Aprovada (Anexo III), parte integrante 

deste, em consonância com os valores constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS/MS. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA, VISTORIA E 

FISCALIZAÇÃO 
 

8.1. A execução do presente contrato será avaliada pela CONTRATANTE, mediante procedimentos 

de supervisão indireta ou local, nos termos do Decreto Municipal n.º 15.185/13 e da Portaria 

SMSA/SUS-BH n.º 0072/2019, sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste contrato. 

 

8.2. A CONTRATANTE fiscalizará a manutenção pelo(a) CONTRATADO(A), das condições de 

habilitação e qualificações exigidas neste contrato, durante toda a execução do contrato, em 

cumprimento ao disposto no Inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

8.3. Se necessário, a CONTRATANTE vistoriará as instalações do (a) CONTRATADO(A) para 

verificar se persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo, comprovadas por ocasião 

da assinatura deste contrato. 

 

8.4. A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo (a) 

CONTRATADO (A), de acordo com este contrato. 

 

8.5. A CONTRATANTE realizará o monitoramento, notificando o Prestador, fixando-lhe prazo para 

corrigir as irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

 

8.6. A fiscalização exercida pela CONTRATANTE, sobre serviços ora contratados, não eximirá a 

CONTRATADA da sua plena responsabilidade perante a CONTRATANTE ou para com os 

pacientes e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste contrato. 

 

8.7. A CONTRATADA facilitará à CONTRATANTE o acompanhamento, a fiscalização e a 

auditoria permanente dos serviços e prestará todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados 

pelos servidores da CONTRATANTE designados para tal fim. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

9.1. O inadimplemento total ou parcial do contrato, ressalvados os casos de força maior ou fato 

superveniente que o torne formal ou materialmente inexequível, devidamente comprovado, 

caracterizará a inadimplência do(a) CONTRATADO(A), nos termos do artigo 78, da Lei Federal 

n.º 8.666/93 bem como, as sanções previstas no decreto municipal n.º 15.113 de 08 de janeiro de 

2013, sujeitando-a as sanções previstas no artigo 87, da referida Lei, garantido o direito de defesa 

prévia.  

 

9.2. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:  

 

9.2.1. Advertência escrita;  

 

9.2.2. Multa, nos seguintes percentuais:  

 

a) multa moratória de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

    

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 

 

P
ág

in
a5

7
 

entrega dos produtos, até o limite de 9,9%, correspondente a até 30 (trinta) dias de 

atraso, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, excluída, quando 

for o caso, a parcela correspondente aos impostos destacados no documento fiscal; 

 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação em caso 

de recusa do infrator em assinar o contrato ou instrumento equivalente; 

 

c) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho ou 

outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceitá-la(o) ou retirá-la(o); 

 

d) multa de 3% (três por cento) sobre o valor de referência para a contratação na hipótese 

de o infrator retardar o procedimento de contratação ou descumprir preceito normativo 

ou as obrigações assumidas; 

 

e) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas; 

 

f) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com 

as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade ou 

defeito oculto que o tornem impróprio para o fim a que se destina; 

 

g) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o 

cancelamento do contrato e sua conduta implicar em gastos à Administração Pública 

superiores aos contratados. 

 

9.2.3. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF – 

Sistema Único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo Horizonte nos termos 

do art. 7º da Lei nº 10.520/02 e do art. 49 do Decreto Municipal nº 17.317/2020. 

 

9.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, nos termos do inciso 

IV do art. 87 da Lei nº 8.666/93. 

 

9.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pelo Diretor competente. 

 

9.3.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas do pagamento 

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

9.4. A penalidade de impedimento de licitar e contratar será aplicada pelo Secretário Municipal 

Adjunto de Saúde, ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e entidades da 

Administração Pública Municipal. 

 

9.5. A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde, 

ou pelo detentor de cargo equivalente nos demais órgãos e entidades da Administração Pública 

Municipal. 

 

9.6. Na notificação de aplicação das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar e 

contratar será facultada a defesa prévia no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

9.7. Na notificação de aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade será facultada a defesa 
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prévia no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 

9.8. No caso de aplicação das penalidades previstas será concedido prazo de 10 (dez) dias úteis para 

apresentação de recurso. 

 

9.9. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, após a análise do caso concreto e não exime o(a) CONTRATADO(A) da plena 

execução do objeto contratado. 

 

9.9.1. Na hipótese de cumulação a que se refere o subitem acima serão concedidos os prazos para 

defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

9.10. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado como inexecução 

total do Contrato, devendo o instrumento respectivo ser rescindido, salvo razões de interesse 

público devidamente explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação. 

 

9.11. Poderá, ainda, ser objeto de apuração e processo administrativo a prática considerada abusiva, 

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO 
 

10.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá promover a rescisão do Contrato se a 

CONTRATADA, além dos motivos previstos nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 

ainda: 

 

10.1.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão com as consequências 

contratuais e as previstas em lei. 

 

10.1.2. O contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos previstos no 

artigo 778, da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às consequências 

previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das sanções previstas em 

lei. 

 

10.1.3. O não atendimento da ordem de serviço ensejará a rescisão do contrato, além das 

demais penalidades constantes nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.8.666/93. 

 

10.1.4. Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do CONTRATANTE, 

em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na forma prevista no artigo 77, 

da Lei Federal 8.666/93. 

 

10.1.5. O contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre as partes, 

reduzido a termo no processo, nos termos do art. 79, II da Lei Federal n. 8.666/93. 

 

10.2. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na 

Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 46, do Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do 

SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas na Cláusula Vigésima Segunda (das Penalidades) 

deste contrato, quais sejam: 

 

10.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 
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10.2.2. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços; 

 

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

 

10.2.4. O atraso injustificado na entrega das faturas/produção previstas na cláusula das 

Condições de Pagamento constante neste instrumento, dos resultados em até 5 (cinco) 

remessas ao longo do ano ou 3(três) remessas consecutivas. 

 

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

 

10.4. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

10.5. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço; 

 

10.6. Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 

 

10.7. Desempenhar seus serviços em desacordo com as normatizações das esferas Federal, Estadual 

e/ou Municipal; 

 

10.8. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa do 

prestador poderá ensejar a rescisão do contrato; 

 

10.9. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pela Gerência de Controle e 

Avaliação/GECAV, Gerência de Auditoria/GEAU-SA e/ou Ouvidoria Municipal da 

CONTRATANTE sobre o atendimento do usuário; 

 

10.10. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores; 

 

10.11. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 

 

10.12. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Gestor do SUS-BH; 

 

10.13. Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII, do artigo 78, da Lei 

Federal nº 8.666/93; 

 

10.14. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 

prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será observado o prazo de 

até 180 (cento e oitenta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o prestador negligenciar 

na prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a multa poderá ser duplicada; 

 

10.15. A rescisão do Contrato, será determinada pelo Gestor do SUS-BH e exarada no processo 

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

disposto na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao seu artigo 79, combinado com o que 

dispõe o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH; 

 

10.16. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde/SUS-BH de rescindir o Contrato, caberá ao 

prestador pedido de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato; 

 

10.16.1. Sobre o recurso, formulado nos termos do subitem 10.16, a CONTRATANTE deverá 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito suspensivo. 
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10.17. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a Secretaria 

Municipal de Saúde/SUS-BH deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá 

efeito suspensivo; 

 

10.18. A rescisão poderá ser aplicada independente da ordem de sanções previstas na cláusula das 

Penalidades deste instrumento. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DENÚNCIA 
 

11.1. Qualquer das partes interessadas poderá denunciar o presente contrato mediante comunicação 

escrita, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser respeitado o 

andamento de atividades que não puderem ser interrompidas neste prazo, ou que possam causar 

prejuízos à saúde da população. 

 

11.2. Na hipótese de a interrupção das atividades em andamento causar prejuízo à população, a 

critério da CONTRATANTE, poderá ser dilatado o prazo acima referido, por até 180 (cento e 

oitenta) dias. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA 

 

12.1. Será de 08 (oito) meses a vigência do contrato para todos os efeitos legais, com início a partir 

da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser 

prorrogado em conformidade com os termos do art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 

 

12.1.1. A prorrogação a que se refere o subitem anterior será realizada mediante termo aditivo. 

 

12.1.2. Ocorrendo prorrogação, serão mantidas as condições do contrato inicial e observada a 

legislação em vigor. 
 

12.1.3. O contrato poderá ser rescindido a qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, 

por razões de interesse público ou outra, devidamente fundamentadas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO DESCREDENCIAMENTO 

 

13.1. Durante a prestação dos serviços, o Prestador de Serviços de Saúde fica proibido de: 

 

13.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à Tabela de Preços do SUS; 

 

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

 

13.1.3. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

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

 

13.1.5. Não atender em tempo hábil à solicitação de esclarecimento encaminhada pelas 

Gerência de Controle e Avaliação/GECAV, Gerência de Auditoria/GEAUD-SA da 

CONTRATANTE e/ou Ouvidoria Municipal sobre atendimento do usuário. 

 

13.1.6. O não atendimento às determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

 

13.1.7. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 
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do Prestador de Serviços de Saúde poderá ensejar a rescisão do contrato. 

 

13.1.8. A paralização do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 

 

13.1.9. Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços, fora dos padrões e normas instituídas 

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes. 

 

13.1.10. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço, bem como paralisá-lo 

sem justa causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH. 

 

13.1.10.1. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos será considerado 

como inexecução total do contrato, devendo o instrumento respectivo ser 

rescindido, salvo razões de interesse público devidamente explicitadas no 

ato da autoridade competente pela contratação. 

 

13.2. O Prestador de Serviços será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e 

condições fixadas para o atendimento, sendo excluído do rol de credenciados. 

 

13.3. Ao processo de descredenciamento aplicar-se-á no que couber, o disposto no artigo 109 da Lei 

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS ALTERAÇÕES 

 

14.1. O objeto deste Chamamento Público/Credenciamento poderá ser suprimido ou acrescido até 

25% (vinte e cinco), desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo art. 65, §1º 

da Lei Federal nº 8.666/93 havendo interesse entre as partes, conforme estabelecido no § 2º, II 

deste artigo. 

 

14.1.1. Condicionado a justificativa técnica fundamentada pelo(a) Fiscal do Contrato e pelo (a) 

Gestor(a) de Contratos que submeterá ao crivo do Gestor Municipal do SUS-BH para 

decisão. 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

15.1. A Contratada fica ciente de que ocorrerá a publicação dos dados pessoais como nome completo 

e CPF de seu sócio representante nos instrumentos jurídicos celebrados, que serão publicados 

em portal de transparência com acesso livre, para fins de cumprimento da Lei de Acesso à 

Informação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

 

16.1. O presente contrato será registrado junto à CONTRATANTE, competindo-lhe a publicação de 

seu extrato no Diário Oficial do Município no prazo estabelecido no art. 61, parágrafo único da 

Lei nº 8.666/93.  

 

16.2. O contrato será publicado pela CONTRATANTE, por extrato, no Diário Oficial do Município 

de Belo Horizonte, no prazo estabelecido pelo Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal 

nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

17.1. É competente o Foro da Comarca de Belo Horizonte para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios 

eventualmente emergentes em decorrência do presente contrato. 

 

E por assim estarem justas, combinadas e contratadas, declaram as partes aceitarem todas as 

disposições contidas nas cláusulas do presente Contrato e firmam este, em 02 (duas) vias, de igual 

teor e forma. 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte, ........ de ............................ de ....... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Secretária Municipal de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................... 

Representante da empresa Contratada 
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ANEXO I DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

 

CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

0401020100 CIRURGIA GERAL 

EXTIRPACAO E SUPRESSAO DE 

LESAO DE PELE E DE TECIDO 
CELULAR SUBCUTANEO 

272 R$              386,85 R$ 158,11 R$ 199,35 R$ 105.222,25 R$ 54.223,20 R$ 159.445,45 

0406020566 CIRURGIA GERAL 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

VARIZES (BILATERAL) 
419 R$                       - R$ 582,04 R$ 586,68 R$ 0,00 R$ 245.818,92 R$ 245.818,92 

0406020574 CIRURGIA GERAL 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 

VARIZES (UNILATERAL) 
52 R$                       - R$ 483,37 R$ 489,63 R$ 0,00 R$ 25.460,76 R$ 25.460,76 

0407030026 CIRURGIA GERAL COLECISTECTOMIA 92 R$           1.391,54 R$ 695,77 R$ 1.362,71 R$ 128.021,68 R$ 125.369,32 R$ 253.391,00 

0407030034 CIRURGIA GERAL 
COLECISTECTOMIA 

VIDEOLAPAROSCOPICA 
157 R$           2.772,20 R$ 693,05 R$ 1.042,12 R$ 435.235,40 R$ 163.612,84 R$ 598.848,24 

0407040064 CIRURGIA GERAL HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 25 R$           1.119,74 R$ 559,87 R$ 853,04 R$ 27.993,50 R$ 21.326,00 R$ 49.319,50 

0407040099 CIRURGIA GERAL 
HERNIOPLASTIA INGUINAL 

(BILATERAL) 
35 R$           1.704,08 R$ 426,02 R$ 750,48 R$ 59.642,80 R$ 26.266,80 R$ 85.909,60 

0407040102 CIRURGIA GERAL 
HERNIOPLASTIA INGUINAL / 

CRURAL (UNILATERAL) 
107 R$              891,02 R$ 445,51 R$ 736,07 R$ 95.339,14 R$ 78.759,49 R$ 174.098,63 

0407040129 CIRURGIA GERAL HERNIOPLASTIA UMBILICAL 89 R$              869,98 R$ 434,99 R$ 638,98 R$ 77.428,22 R$ 56.869,22 R$ 134.297,44 

0407040137 CIRURGIA GERAL 
HERNIORRAFIA INGUINAL 

VIDEOLAPAROSCOPICA 
6 R$              753,90 R$ 376,95 R$ 562,83 R$ 4.523,40 R$ 3.376,98 R$ 7.900,38 

0409050032 CIRURGIA INFANTIL* 
CORRECAO DE HIPOSPADIA (1O 

TEMPO) 
10 R$              521,58 R$ 372,96 R$ 608,23 R$ 5.215,80 R$ 6.082,30 R$ 11.298,10 

0409050083 CIRURGIA INFANTIL* POSTECTOMIA 119 R$              219,12 R$ 219,12 R$ 277,39 R$ 26.075,28 R$ 33.009,41 R$ 59.084,69 

0409040126 CIRURGIA INFANTIL* ORQUIDOPEXIA BILATERAL 15 R$              770,64 R$ 385,32 R$ 685,44 R$ 11.559,60 R$ 10.281,60 R$ 21.841,20 

0409040134 CIRURGIA INFANTIL* ORQUIDOPEXIA UNILATERAL 76 R$              526,23 R$ 360,07 R$ 564,89 R$ 39.993,48 R$ 42.931,64 R$ 82.925,12 

0409010430 GINECOLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

CISTOCELE 
3 R$              745,08 R$ 372,54 R$ 624,22 R$ 2.235,24 R$ 1.872,66 R$ 4.107,90 

0409060100 GINECOLOGIA 
HISTERECTOMIA (POR VIA 

VAGINAL) 
9 R$              920,16 R$ 460,08 R$ 788,34 R$ 8.281,44 R$ 7.095,06 R$ 15.376,50 

0409060135 GINECOLOGIA HISTERECTOMIA TOTAL 34 R$           1.635,09 R$ 634,03 R$ 1.028,59 R$ 55.593,06 R$ 34.972,06 R$ 90.565,12 

0409060178 GINECOLOGIA 
HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ 

RESSECTOSCOPIO 
138 R$              804,42 R$ 173,33 R$ 304,33 R$ 111.009,96 R$ 41.997,54 R$ 153.007,50 

0409060186 GINECOLOGIA LAQUEADURA TUBÁRIA 642 R$              847,55 R$ 339,02 R$ 626,79 R$ 544.127,10 R$ 402.399,18 R$ 946.526,28 

0409070050 GINECOLOGIA COLPOPERINEOPLASTIA 13 R$           1.254,51 R$ 472,43 R$ 843,31 R$ 16.308,65 R$ 10.963,03 R$ 27.271,68 
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CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

ANTERIOR E POSTERIOR 

0409070068 GINECOLOGIA 
COLPOPERINEOPLASTIA 

POSTERIOR 
3 R$              882,89 R$ 372,54 R$ 650,47 R$ 2.648,66 R$ 1.951,41 R$ 4.600,07 

0409070157 GINECOLOGIA 
EXERESE DE GLANDULA DE 

BARTHOLIN / SKENE 
8 R$              381,02 R$ 224,68 R$ 271,05 R$ 3.048,12 R$ 2.168,40 R$ 5.216,52 

0410010111 GINECOLOGIA 
SETORECTOMIA / 

QUADRANTECTOMIA 
275 R$              377,51 R$ 313,44 R$ 570,32 R$ 103.815,25 R$ 156.838,00 R$ 260.653,25 

0403010012 NEUROCIRURGIA CRANIOPLASTIA 10 R$           1.322,12 R$ 1.322,12 R$ 2.838,78 R$ 13.221,20 R$ 28.387,80 R$ 41.609,00 

0403020123 NEUROCIRURGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

SINDROME COMPRESSIVA EM 

TUNEL OSTEO-FIBROSO AO NIVEL 
DO CARPO 

69 R$              521,43 R$ 347,62 R$ 490,71 R$ 35.978,67 R$ 33.858,99 R$ 69.837,66 

0408010142 ORTOPEDIA 

REPARO DE ROTURA DO 

MANGUITO ROTADOR (INCLUI 
PROCEDIMENTOS 

DESCOMPRESSIVOS) 

153 R$           1.774,50 R$ 295,75 R$ 824,19 R$ 271.498,50 R$ 126.101,07 R$ 397.599,57 

0408050152 ORTOPEDIA 
RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 

EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO 
1 R$           1.852,45 R$ 578,89 R$ 1.797,08 R$ 1.852,45 R$ 1.797,08 R$ 3.649,53 

0408050160 ORTOPEDIA 
RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 
INTRA-ARTICULAR DO JOELHO 

(CRUZADO ANTERIOR) 

22 R$           3.204,36 R$ 1.602,18 R$ 4.281,93 R$ 70.495,92 R$ 94.202,46 R$ 164.698,38 

0408050179 ORTOPEDIA 

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 
INTRA-ARTICULAR DO JOELHO 

(CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ 

ANTERIOR) 

2 R$           3.216,38 R$ 1.602,18 R$ 3.780,58 R$ 6.432,77 R$ 7.561,16 R$ 13.993,93 

0408050667 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 
LESAO AGUDA CAPSULO-

LIGAMENTAR MEMBRO INFERIOR 

(JOELHO / TORNOZELO) 

1 R$           1.199,36 R$ 473,83 R$ 1.897,50 R$ 1.199,36 R$ 1.897,50 R$ 3.096,86 

0408050888 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

ROTURA DE MENISCO COM 

SUTURA MENISCAL UNI / 

BICOMPATIMENTAL 

7 R$           1.444,22 R$ 578,89 R$ 1.222,77 R$ 10.109,54 R$ 8.559,39 R$ 18.668,93 

0408050896 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 

ROTURA DO MENISCO COM 

MENISCECTOMIA PARCIAL / 
TOTAL 

17 R$           1.329,04 R$ 332,26 R$ 856,66 R$ 22.593,68 R$ 14.563,22 R$ 37.156,90 

0404010105 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
ESTAPEDECTOMIA 108 R$           2.101,23 R$ 676,26 R$ 1.379,21 R$ 226.932,84 R$ 148.954,68 R$ 375.887,52 

0404010210 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
MASTOIDECTOMIA RADICAL 182 R$           2.434,21 R$ 757,13 R$ 1.411,63 R$ 443.025,31 R$ 256.916,66 R$ 699.941,97 

0404010229 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL 278 R$           2.417,75 R$ 483,55 R$ 975,78 R$ 672.134,50 R$ 271.266,84 R$ 943.401,34 
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CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

0404010237 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
MICROCIRURGIA OTOLOGICA 85 R$           1.429,96 R$ 376,75 R$ 743,14 R$ 121.546,60 R$ 63.166,90 R$ 184.713,50 

0404010326 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
SINUSOTOMIA BILATERAL 483 R$              698,48 R$ 349,24 R$ 733,20 R$ 337.365,84 R$ 354.135,60 R$ 691.501,44 

0404010350 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 

TIMPANOPLASTIA (UNI / 

BILATERAL) 
420 R$           2.026,84 R$ 618,15 R$ 1.178,97 R$ 851.272,80 R$ 495.167,40 R$ 1.346.440,20 

0404010415 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
TURBINECTOMIA 87 R$              829,32 R$ 315,65 R$ 482,98 R$ 72.150,84 R$ 42.019,26 R$ 114.170,10 

0404010482 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 

SEPTOPLASTIA PARA CORRECAO 

DE DESVIO 
1192 R$              780,32 R$ 247,46 R$ 380,04 R$ 930.141,44 R$ 453.007,68 R$ 1.383.149,12 

0404010520 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 
SEPTOPLASTIA REPARADORA 

NÂO ESTÉTICA 
57 R$              644,78 R$ 213,75 R$ 232,45 R$ 36.752,52 R$ 13.249,65 R$ 50.002,17 

0404020321 
OTORRINOLARINGOLOGI

A 

RINOPLASTIA PARA DEFEITOS 

POS-TRAUMATICOS 
8 R$              908,52 R$ 444,20 R$ 452,94 R$ 7.268,16 R$ 3.623,52 R$ 10.891,68 

0401020088 PROCTOLOGIA 
EXERESE DE CISTO SACRO-

COCCIGEO 
55 R$              359,30 R$ 143,72 R$ 270,67 R$ 19.761,50 R$ 14.886,85 R$ 34.648,35 

0407020217 PROCTOLOGIA 
ESFINCTEROTOMIA INTERNA E 

TRATAMENTO DE FISSURA ANAL 
30 R$              493,62 R$ 246,81 R$ 272,61 R$ 14.808,60 R$ 8.178,30 R$ 22.986,90 

0407020225 PROCTOLOGIA 
EXCISAO DE LESAO / TUMOR 

ANU-RETAL 
30 R$              384,07 R$ 335,35 R$ 391,87 R$ 11.522,10 R$ 11.756,10 R$ 23.278,20 

0407020276 PROCTOLOGIA 
FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA 

ANAL 
117 R$              635,30 R$ 254,12 R$ 398,78 R$ 74.330,10 R$ 46.657,26 R$ 120.987,36 

0407020284 PROCTOLOGIA HEMORROIDECTOMIA 212 R$              631,88 R$ 315,94 R$ 490,53 R$ 133.958,56 R$ 103.992,36 R$ 237.950,92 

0409010227 UROLOGIA NEFROLITOTOMIA 13 R$           4.091,20 R$ 818,24 R$ 1.717,89 R$ 53.185,60 R$ 22.332,57 R$ 75.518,17 

0409010235 UROLOGIA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 490 R$           4.809,00 R$ 801,50 R$ 1.766,65 R$ 2.356.410,00 R$ 865.658,50 R$ 3.222.068,50 

0409010499 UROLOGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

INCONTINENCIA URINARIA VIA 
ABDOMINAL 

10 R$           1.351,70 R$ 386,20 R$ 711,54 R$ 13.517,00 R$ 7.115,40 R$ 20.632,40 

0409010561 UROLOGIA URETEROLITOTOMIA 80 R$           3.419,05 R$ 766,11 R$ 1.558,78 R$ 273.523,77 R$ 124.702,40 R$ 398.226,17 

0409030023 UROLOGIA PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA 44 R$           1.702,91 R$ 1.001,71 R$ 1.757,68 R$ 74.927,91 R$ 77.337,92 R$ 152.265,83 

0409030040 UROLOGIA 
RESSECCAO ENDOSCOPICA DE 

PROSTATA 
80 R$           1.389,79 R$ 594,68 R$ 1.240,38 R$ 111.183,36 R$ 99.230,40 R$ 210.413,76 

0409040118 UROLOGIA 
NEOSTOMIA DE EPIDIDIMO / 

CANAL DEFERENTE 
79 R$              282,89 R$ 227,87 R$ 387,60 R$ 22.348,31 R$ 30.620,40 R$ 52.968,71 

0409040215 UROLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

HIDROCELE 
62 R$              551,50 R$ 256,97 R$ 415,20 R$ 34.193,00 R$ 25.742,40 R$ 59.935,40 

0409070270 UROLOGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

INCONTINENCIA URINARIA POR 

VIA VAGINAL 

20 R$           1.491,56 R$ 372,89 R$ 672,54 R$ 29.831,20 R$ 13.450,80 R$ 43.282,00 

*Faixa etária para a realização de cirurgias eletivas na Especialidade CIRURGIA INFANTIL: até 13 anos. 
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ANEXO II DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PACOTE DE PROCEDIMENTOS PARA O PRÉ-OPERATÓRIO 

 

 

CÓDIGO DA TABELA SUS DESCRIÇÃO 
NÚMERO ESTIMADO DE 

PROCEDIMENTOS A SEREM 
REALIZADOS 

VALOR DO PACOTE 
DE PROCEDIMENTOS 

PARA PRÉ-
OPERATÓRIO 

0202050017 
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO 

DA URINA 

7.103 R$ 50,00 

0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO 

0202020134 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOLASTINA PARCIAL 

ATIVADA TTP ATIVADA 

0202020142 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA 

(TAP) 

0202020150 
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE MENOSSEDIMENTAÇÃO 

(VHS) 

0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO 

020403 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (VALOR MÉDIO DA TABELA) 

0303010072 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

0211020036 ELETROCADIOGRAMA 

0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE 
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ANEXO III DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PLANILHA DE OFERTA DE SERVIÇOS APROVADA 

 

 

ESPECIALIDADE 

QUANTIDADE DE 
CIRURGIAS ELETIVAS 

APROVADA 

VALOR 
FINANCEIRO/ESTIMADO 

CIRURGIA GERAL   

CIRURGIA INFANTIL   

GINECOLOGIA   

NEUROCIRURGIA   

ORTOPEDIA   

OTORRINOLARINGOLOGIA   

PROCTOLOGIA   

UROLOGIA   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

    

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 

 

P
ág

in
a6

8
 

 

ANEXO IV DA MINUTA DO CONTRATO 

 

FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FLUXO DE ATENDIMENTO 

 

 

1. DAS PREMISSAS 
 

1.1. As principais atividades e etapas do processo de trabalho sob a responsabilidade do prestador de 

serviços hospitalares, são: 

a) Acolhimento dos Pacientes, Familiares e Acompanhantes; 

b) Desenvolvimento de Abordagem Interdisciplinar; 

c) Cuidado Médico e de Enfermagem;  

d) Assistência Psicossocial; 

e) Realização de consultas e exames pré e pós-operatórios; 

f) Realização de procedimentos cirúrgicos eletivos conforme demanda e agendamento pela 

Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar (GERAH) Belo Horizonte; 

g) Acompanhamento do paciente durante o período pós-operatório; 

h) Fornecimento de Medicamento e Material Médico-Hospitalar;  

i) Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico; 

j) Manutenção, guarda e atualização do prontuário do paciente. 

 

 

2. DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 

 

2.1. Assistência médico-ambulatorial: 

 

2.1.1. Atendimento médico, por especialidade, com realização de todos os procedimentos 

específicos necessários para cada serviço ofertado, incluindo o acolhimento dos egressos 

da internação pactuado com a SMSA/SUS-BH; 

 

2.1.2. Assistência farmacêutica, social, de enfermagem e de nutrição, quando indicados. 

 

2.2. Assistência técnico-profissional e hospitalar: 

 

2.2.1. Todos os recursos disponíveis, no estabelecimento do prestador, de diagnóstico e 

tratamento necessário ao atendimento dos usuários do SUS; 

 

2.2.2. Encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários; 

 

2.2.3. Utilização de sala de cirurgia, de material e serviços do centro cirúrgico e instalações 

correlatas; 

 

2.2.4. Medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados; 

 

2.2.5. Serviço de enfermagem; 

 

2.2.6. Serviços gerais; 

 

2.2.7. Fornecimento de roupa hospitalar, inclusive ao paciente; 

 

2.2.8. Alimentação com observância das dietas prescritas; 
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2.2.9. Realizar todos os procedimentos especiais que se fizerem necessários ao adequado 

atendimento do paciente, ainda que de forma terceirizada, cujo pagamento deverá ser 

atestado pelo Supervisor Hospitalar da SMSA e faturado segundo a Tabela de 

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

não disponível deverá o prestador, solicitar ao Gestor Municipal a transferência do paciente 

para outro estabelecimento hospitalar, cabendo ao prestador de serviços a responsabilidade 

pelo transporte do paciente. 

 

 

3. DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO 
 

3.1. O Prestador de Serviços Hospitalar deverá realizar internações encaminhadas através da Gerência 

de Regulação do Acesso Hospitalar/GERAH compreendendo apenas Internações Eletivas para 

realização de Cirurgias Eletivas, ou seja, aquelas efetuadas pelo Hospital mediante 

encaminhamento da GERAH com apresentação do laudo médico e/ou Autorização de 

Internação Hospitalar/AIH, autorizado por profissional designado pela SMSA/SUS-BH. 

 

 

4. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

4.1. Garantir o acesso dos usuários do SUS-BH de forma célere e organizada, através dos fluxos 

estabelecidos pelas centrais reguladoras da SMSA\SUS-BH;  

 

4.2. Garantir o atendimento integral aos pacientes encaminhados para assistência hospitalar, 

responsabilizando-se pelo apoio diagnóstico e terapêutico necessário para sua propedêutica e 

tratamento; 

 

4.3. Manter, sob regulação do Gestor do SUS-BH, a totalidade dos serviços ofertados/aprovados, de 

acordo com as normas deste instrumento; 

 

4.4. Seguir as diretrizes da Política Nacional de Humanização/PNH, promovendo ações para 

implantação de seus dispositivos; 

 

4.5. Cumprir integralmente as normas de regulação do SUS-BH instituídas, submetendo-se às 

penalidades previstas em caso de descumprimento;  

 

4.6. Informar, diariamente à SMSA/SUS-BH, o número de ofertas de consultas pré-operatórias para 

cirurgias eletivas disponíveis, permitindo a programação das ofertas e o ágil atendimento dos 

usuários do SUS-BH; 

 

4.7. O perfil de pacientes a serem encaminhados, pela GERAH/CINT, para cada serviço será definido 

de acordo com sua estrutura assistencial (capacidade técnica e operacional) registrada no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento/CNES, avaliação de critérios clínicos e de critérios de 

prioridade sendo responsabilidade intransferível da autoridade sanitária e do Gestor municipal; 

 

4.8. A prescrição de medicamentos deverá observar a Relação Nacional de Medicamentos aprovada 

pela RENAME e a relação do Comitê Científico de Estudos de Medicamentos vinculados à 

Gerência de Assistência da SMSA/SUS-BH; 

 

4.9. Manter a dispensa de medicamentos por dose individualizada ou dose única;  
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4.10. Disponibilizar equipe médica e de enfermagem de plantão permanente para atender as 

intercorrências clínicas ou cirúrgicas dos pacientes internados; 

 

4.11. Garantir a realização da consulta de retorno pós-alta hospitalar, quando esta se fizer necessária; 

 

4.12. Garantir a vinculação e atendimento do usuário, por período mínimo de 90 (noventa) dias, após 

a realização do procedimento cirúrgico; 

 

4.13. Contra referenciar para os Centros de Saúde/CS, os pacientes oriundos de internação hospitalar, 

com relatório detalhado sobre a propedêutica, terapêutica, outros procedimentos realizados e as 

orientações necessárias ao seu adequado acompanhamento; 

 

4.14. Em relação à internação em enfermaria, deverão ser cumpridas as seguintes normas: 

  

a) Os pacientes serão internados em enfermarias com número máximo de leitos previstos nas 

normas técnicas para hospitais, conforme requisitos técnicos da Legislação Sanitária; 

 

b) Nas internações em enfermarias, se a orientação médica exigir a presença de acompanhante 

no Hospital, o prestador poderá acrescer à despesa/conta hospitalar as diárias de 

acompanhante; 

 

c) Garantir a visita diária ampliada aos pacientes internados pelo SUS-BH em consonância com 

o Programa Nacional de Humanização/PNH; 

 

d) Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos nas legislações Federal e 

Municipal; 

 

e) Fornecer relatório de alta do atendimento prestado ao paciente cuja cópia deverá ser anexada 

ao prontuário. 

 

4.15. A Contratada se submeterá às normas definidas pela SMSA/SUS-BH quanto ao fluxo de 

atendimento, sua comprovação, a realização de internações subsequentes, o local de revisão das 

contas hospitalares e outros procedimentos necessários. 

 

4.16. O Prestador de Serviços Hospitalares deverá, ainda: 

 

4.16.1. Manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico; 

 

4.16.2. Garantir a qualidade e segurança na assistência à saúde, visando redução de eventos 

indesejados nos usuários do SUS. 

 

4.16.3. O encaminhamento e atendimento do usuário deverá ser feito de acordo com as regras 

estabelecidas pela SMSA/SUS-BH para a referência e contra referência. 
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ANEXO XIV DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

Credenciamento suplementar de Prestadores de Serviços de Saúde Hospitalar da Rede Privada 

(SICAM 0070), pessoas jurídicas prestadoras de serviços hospitalares de saúde, localizados no 

município de Belo Horizonte que tenham interesse em credenciar/contratar leitos hospitalares para 

executar procedimentos de cirurgias eletivas nas Especialidades de Cirurgia Geral, Cirurgia 

Infantil, Ginecologia, Neurocirurgia, Ortopedia, Proctologia, Urologia e 

Otorrinolaringologia, descritos neste instrumento e seus anexos, incluindo a realização de exames 

para avaliação e consulta pré-operatória, consultas e curativos pós-operatórios, diárias de 

UTI/Unidade de Tratamento Intensivo, atendimento a intercorrências decorrentes do procedimento 

cirúrgico e outros procedimentos que se fizerem necessários visando a garantia da Atenção Integral 

à Saúde dos usuários do SUS-BH, com amparo no caput, do artigo 25,Tabela de Procedimento, 

Medicamentos e OPM do SUS/MS e Lei nº8.666/93, a ser custeado com recurso financeiro oriundo 

do Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, conforme 

estabelecido neste TR e seus Anexos. 

 

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO  
 

1.1. O Credenciamento/contratação dos serviços de saúde hospitalar se justifica pela garantia 

constitucional de integralidade de acesso aos serviços de saúde pelos usuários no Sistema Único 

de Saúde/SUS.  

 

1.2. No decorrer da pandemia de COVID-19, foi necessária a redução do volume de procedimentos 

eletivos o que culminou na retenção de casos em fila de espera, motivo pelo qual a ampliação da 

execução para o período de 08 (oito) meses se faz justificável para sanar qualquer retenção 

observada durante a situação de pandemia COVID-19. 

 

2. INDICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA P/ A CONTRATAÇÃO 
 

2.1. O valor estimado de referência da contratação para realização dos procedimentos hospitalares e 

ambulatoriais é de R$ 14.997.686,31 (quatorze milhões novecentos e noventa e sete mil 

seiscentos e oitenta e seis reais e trinta e um centavos), no período de 08 (oito) meses, que será 

custeado com Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte. 

 

2.1.1. Incluído neste montante financeiro, está o valor de R$ 355.150,00 (trezentos e cinquenta 

e cinco mil cento e cinquenta reais) que serão destinados para o custeio dos procedimentos 

ambulatoriais vinculados à “ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL”, prevista no 

inciso “I” do item 4 que detalha as espécies assistenciais, neste TR e no Anexo III. 

 

2.2. Os valores dos procedimentos definidos no Anexo III foram estabelecidos com base na 

complexidade técnica do ato cirúrgico, na prevalência de casos por grupos diagnósticos, no 

tempo médio de espera para o acesso hospitalar e na defasagem de preço da Tabela SUS aos 

custos médios praticados pelos hospitais integrantes da Rede SUS-BH. 
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3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

3.1. A Secretaria Municipal de Saúde pagará mensalmente ao prestador pelos serviços, autorizados e 

efetivamente prestados, nos termos da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPMS do SUS 

e o rol de procedimentos estabelecido no Anexo III deste TR. 

 

3.1.1. As propostas de ofertas de serviços aprovadas não implicarão em nenhuma previsão de 

crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos 

serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SMSA-SUS-BH, e efetivamente prestados, aprovados e comprovados. 

 

3.1.2. O reajuste orçamentário-financeiro dependerá da disponibilidade de recursos do erário 

municipal, de acordo com o interesse público, mediante decisão do Gestor Municipal. 

 

3.2. O objeto deste TR poderá ser suprido ou acrescido do seu valor inicial atualizado, conforme 

estabelecido no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº8.666/93. 

 

3.3. As despesas decorrentes das contratações previstas neste TR serão cobertas pela seguinte dotação 

orçamentária:  

2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.61.00.00 

 

 

4. DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS E FLUXO DE ATENDIMENTO 

 

 DAS PREMISSAS 
 

       As principais atividades e etapas do processo de trabalho sob a responsabilidade do prestador 

de serviços hospitalares, são: 

 

a) Acolhimento dos Pacientes, Familiares e Acompanhantes; 

 

b) Desenvolvimento de Abordagem Interdisciplinar; 

 

c) Cuidado Médico e de Enfermagem;  

 

d) Assistência Psicossocial; 

 

e) Realização de consultas e exames pré e pós-operatórios; 

 

f) Realização de procedimentos cirúrgicos eletivos conforme demanda e agendamento pela 

Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar (GERAH) Belo Horizonte; 

 

g) Acompanhamento do paciente durante o período pós-operatório; 

 

h) Fornecimento de Medicamento e Material Médico-Hospitalar; 

 

i) Garantia de estrutura de apoio diagnóstico e terapêutico; e  

 

j) Manutenção, guarda e atualização do prontuário do Paciente. 

 

 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 

 

P
ág

in
a7

3
 

 DAS ESPÉCIES DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 
 

I. ASSISTÊNCIA MÉDICO-AMBULATORIAL 

 

a) Atendimento médico, por especialidade, com realização de todos os procedimentos 

específicos necessários para cada serviço ofertado, incluindo o acolhimento dos egressos da 

internação pactuado com a SMSA/SUS-BH; e 

 

b) Assistência farmacêutica, social, de enfermagem e de nutrição, quando indicados. 

 

 

II. ASSISTÊNCIA TÉCNICO-PROFISSIONAL E HOSPITALAR 

 

a) Todos os recursos disponíveis, no estabelecimento do prestador, de diagnóstico e tratamento 

necessário ao atendimento dos usuários do SUS; 

 

b) Encargos profissionais (incluindo plantonistas) e nosocomiais necessários; 

 

c) Utilização de sala de cirurgia, de material e serviços do centro cirúrgico e instalações 

correlatas; 

 

d) Medicamentos receitados e outros materiais utilizados, sangue e hemoderivados; 

 

e) Serviço de enfermagem; 

 

f) Serviços gerais; 

 

g) Fornecimento de roupa hospitalar, inclusive ao paciente; 

 

h) Alimentação com observância das dietas prescritas; e 

 

i) Realizar todos os procedimentos especiais que se fizerem necessários ao adequado 

atendimento do paciente, ainda que de forma terceirizada, cujo pagamento deverá ser atestado 

pelo Supervisor Hospitalar da SMSA e faturado segundo a Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS e, quando não disponível 

deverá o prestador, solicitar ao Gestor Municipal a transferência do paciente para outro 

estabelecimento hospitalar, cabendo ao prestador de serviços a responsabilidade pelo 

transporte do paciente. 

 

 

 DAS ESPÉCIES DE INTERNAÇÃO 
 

       O prestador de serviços hospitalar deverá realizar internações encaminhadas através da Gerência 

de Regulação do Acesso Hospitalar/GERAH compreendendo apenas Internações Eletivas para 

realização de Cirurgias Eletivas, ou seja, aquelas efetuadas pelo Hospital mediante 

encaminhamento da GERAH com apresentação do laudo médico e/ou Autorização de 

Internação Hospitalar/AIH, autorizado por profissional designado pela SMSA/SUS-BH; 
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 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. Garantir o acesso dos usuários do SUS-BH de forma célere e organizada, através dos fluxos 

estabelecidos pelas centrais reguladoras da SMSA\SUS-BH; 

 

2. Garantir o atendimento integral aos pacientes encaminhados para assistência hospitalar, 

responsabilizando-se pelo apoio diagnóstico e terapêutico necessário para sua propedêutica e 

tratamento; 

 

3. Manter, sob regulação do Gestor do SUS-BH, a totalidade dos serviços ofertados/aprovados, de 

acordo com as normas deste termo; 

 

4. Seguir as diretrizes da Política Nacional de Humanização/PNH, promovendo ações para 

implantação de seus dispositivos; 

 

5. Cumprir integralmente as normas de regulação do SUS-BH instituídas, submetendo-se às 

penalidades previstas em caso de descumprimento; 

 

6. Informar, diariamente à SMSA/SUS-BH, o número de ofertas de consultas pré-operatórias para 

cirurgias eletivas disponíveis, permitindo a programação das ofertas e o ágil atendimento dos 

usuários do SUS-BH; 

 

7. O perfil de pacientes a serem encaminhados, pela GERAH/CINT, para cada serviço será definido 

de acordo com sua estrutura assistencial (capacidade técnica e operacional) registrada no Cadastro 

Nacional de Estabelecimento/CNES, avaliação de critérios clínicos e de critérios de prioridade 

sendo responsabilidade intransferível da autoridade sanitária e do Gestor municipal; 

 

8. A prescrição de medicamentos deverá observar a Relação Nacional de Medicamentos aprovada 

pela RENAME e a relação do Comitê Científico de Estudos de Medicamentos vinculados à 

Gerência de Assistência da SMSA/SUS-BH; 

 

9. Manter a dispensa de medicamentos por dose individualizada ou dose única;  

 

10. Disponibilizar equipe médica e de enfermagem de plantão permanente para atender as 

intercorrências clínicas ou cirúrgicas dos pacientes internados; 

 

11. Garantir a realização da consulta de retorno pós-alta hospitalar, quando esta se fizer necessária; 

 

12. Garantir a vinculação e atendimento do usuário, por período mínimo de 90 (noventa) dias, após 

a realização do procedimento cirúrgico; 

 

13. Contra referenciar para os Centros de Saúde/CS, os pacientes oriundos de internação hospitalar, 

com relatório detalhado sobre a propedêutica, terapêutica, outros procedimentos realizados e as 

orientações necessárias ao seu adequado acompanhamento; 

 

14. Em relação à internação em enfermaria, deverão ser cumpridas as seguintes normas: 

  

a) Os pacientes serão internados em enfermarias com número máximo de leitos previstos nas 

normas técnicas para hospitais, conforme requisitos técnicos da Legislação Sanitária; 
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b) Nas internações em enfermarias, se a orientação médica exigir a presença de acompanhante 

no Hospital, o prestador poderá acrescer à despesa/conta hospitalar as diárias de 

acompanhante; 

 

c) Garantir a visita diária ampliada aos pacientes internados pelo SUS-BH em consonância com 

o Programa Nacional de Humanização/PNH; 

 

d) Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos nas legislações Federal e Municipal; 

 

e) Fornecer relatório de alta do atendimento prestado ao paciente cuja cópia deverá ser anexada 

ao prontuário. 

 

15. O Hospital se submeterá às normas definidas pela SMSA/SUS-BH quanto ao fluxo de 

atendimento, sua comprovação, a realização de internações subsequentes, o local de revisão das 

contas hospitalares e outros procedimentos necessários; 

 

16. O prestador de serviços hospitalares deverá, ainda: 

 

a) manter sempre atualizado o prontuário médico dos pacientes e o arquivo médico; 

 

b) garantir a qualidade e segurança na assistência à saúde, visando redução de eventos indesejados 

nos usuários do SUS. 

 

c) O encaminhamento e atendimento do usuário deverá ser feito de acordo com as regras 

estabelecidas pela SMSA/SUS-BH para a referência e contra referência. 

 

 

5. DEFINIÇÃO DOS MÉTODOS E ESTRATÉGIAS 
 

 DA ESCOLHA DE ESPECIALIDADES 
 

1. O Credenciamento se dará por especialidade, observada a capacidade instalada do prestador de 

serviços interessado e o atendimento das condições estabelecidas neste TR; 

 

2. Somente serão considerados aptos para o credenciamento aqueles prestadores de serviços que 

obtiverem pontuação satisfatória conforme regramento estabelecido neste TR na fase de seleção 

de especialidades e cumprirem todos os critérios de habilitação técnica exigidos por este 

instrumento; 

 

3. No ato da intenção de se credenciar, por meio de requerimento próprio, o prestador de serviços 

deverá declarar em quais especialidades requer se credenciar, bem como a capacidade instalada 

para as especialidades requeridas, individualmente, por especialidade; 

 

4. O prestador de serviços interessado, em seu requerimento de credenciamento, definirá dentre as 

especialidades contempladas neste instrumento, considerando apenas os procedimentos listados no 

ANEXO III.  

 

5. O prestador de serviços interessado deve definir aquelas especialidades às quais tem interesse em 

se credenciar, observado o atendimento ao objeto deste TR, bem como a capacidade instalada da 

mencionada especialidade; 
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6. A definição da especialidade pelo prestador de serviços hospitalar implicará na execução de todos 

os procedimentos elencados na especialidade, conforme estabelecido o Anexo III, cujo 

encaminhamento se dará conforme a necessidade da Gerência da Regulação do Acesso 

Hospitalar/GERAH da SMSA/SUS-BH; 

 

7. Para fins deste credenciamento entende-se como capacidade instalada o número de leitos 

disponíveis, salas de cirurgia, equipamentos e equipe técnica para a execução dos procedimentos 

que evidenciarão a capacidade de atendimento para o período preconizado e no quantitativo de 

cirurgias proposto; 

 

8. A capacidade de atendimento em determinado período corresponderá ao potencial de realização 

diária de procedimentos eletivos do prestador de serviços; 

 

9. No ciclo mensal de controle, o prestador de serviços, observada a demanda no período para as 

especialidades que pretende se credenciar, deve realizar os serviços, objeto do credenciamento, na 

mesma proporção da capacidade instalada apresentada e naquela em que for CONTRATADO. 

 

10. O credenciamento somente será homologado e o prestador de serviços CONTRATADO, se o 

interessado, por meio de requerimento próprio, preencher, no mínimo, 04 (quatro) pontos. 

 

10.1. A pontuação das especialidades estabelecida acima se justifica por serem as especialidades 

com maior demanda reprimida e menor oferta nos serviços próprios. 

 

11. Desde que atendida a condicionante de que trata o item 10 e 10.1, o prestador de serviços poderá, 

por requerimento próprio, se credenciar em outras especialidades, até o limite de 13 (treze) 

pontos, dentre as seguintes especialidades cirúrgicas: 

 

ESPECIALIDADE PONTOS 

Cirurgia Geral 1 

Cirurgia Infantil 2 

Ginecologia 1 

Neurocirurgia 1 

Ortopedia 1 

Proctologia 2 

Urologia 1 

Otorrinolaringologia 4 

Total 13 

 

 

 DISPOSIÇÕES GERAIS  
 

1. As rubricas de referência para composição dos recursos financeiros fixados são: recursos 

financeiros alocados contra produção de serviços de média complexidade conforme programação 

estabelecida no Contrato; 

 

2. Os valores estabelecidos no Anexo III serão repassados mensalmente contra produção de média 

complexidade apresentada no Sistema de Informação Hospitalar (SIH); 

 

3. Os valores eventualmente pagos a maior serão deduzidos no pagamento dos meses subsequentes. 
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6. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO ASSISTENCIAL 

 

      O acompanhamento e a fiscalização assistencial ocorreram em consonância com a POLÍTICA 

NACIONAL DE ATENÇÃO HOSPITALAR (PNHOSP) e as diretrizes da contratualização no 

âmbito do SUS, estabelecidos no Anexo XXIV da Portaria de Consolidação nº 2 de 28/09/2017 

(origem: Portarias MS/GM nºs 3.390 e 3.410 de 30/12/2013). 

 

Fiscal: Dr. André Luiz Menezes – BM 82.563-1 

            Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar. 

 

Gestor: Dra. Christine Ferretti Santiago – BM 39.793-8 

              Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade. 

 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA 
 

7.1. A documentação exigida neste TR e a proposta formalmente expressa deverão vir em 01 (um) 

único envelope fechado, contendo em sua parte frontal externa os seguintes dizeres: 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

INTERESSADO: .................. 

CNPJ: ................ (obrigatório) 

CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº XXXX/2022 

ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA 

 

7.2. O envelope contendo DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA deverá ser entregue pelos interessados 

no seguinte endereço, a partir da data da publicação do edital no Diário Oficial do Município até 

o dia xx de xxxxxx de xxxxxx, no horário de 08:00 às 17:00 horas: Avenida Afonso Pena, nº 

2.336 - 6º andar – Bairro Funcionários - BH, no protocolo da Comissão de Licitação. 

 

7.3. O envelope entregue em local diferente não será objeto de análise. 

 

7.4. A proposta deverá ser apresentada no envelope contendo documentação e proposta, conforme os 

subitens 7.1 a 7.3 deste TR, em duas vias, datilografadas ou impressas por qualquer processo 

eletrônico, em papel timbrado, com as páginas numeradas e rubricadas, em língua nacional, sem 

emendas, acréscimos, borrões, rasuras, ressalvas, entrelinhas, ou omissões, devendo ser datada e 

assinada pelo representante legal do interessado. 

 

7.5. A proposta deverá conter, especificação clara e detalhada das cirurgias eletivas por especialidades 

conforme capacidade técnica operacional e as exigências deste Termo de Referência, e 

especialmente: 

 

7.5.1. Razão social completa do interessado, CNPJ, Inscrição Estadual, Código CNES, endereço, 

telefone e e-mail, se houver. 

 

7.5.2. Número do Chamamento Público relativo a este Termo de Referência. 

 

7.5.3. Nome e número do Banco e da Agência e número da conta corrente. 

 

7.5.4. A proposta deverá conter a oferta de cirurgias eletivas nas especialidades definidas pelo 

prestador de serviços de saúde, em conformidade com rol de procedimentos constantes no 
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Anexo III neste TR, incluindo a realização de exames para avaliação e consulta pré-

operatória, consultas e curativos pós-operatórios, diárias de UTI, intercorrências 

vinculadas ao ato cirúrgico e outros procedimentos que se fizerem necessários. 

 

7.6. O prestador de serviços terá que apresentar sua oferta em consonância com sua capacidade 

técnica operacional disponibilizada para a SMSA/SUS-BH, devidamente cadastrada no 

CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde. 

 

7.6.1. Declarar de forma expressa o percentual da capacidade operacional que está destinada a 

particulares, convênios e ao Sistema Único de Saúde/SUS-BH, atualizado de acordo com 

o CNES, conforme modelo apresentado no Anexo II. 

 

7.7. A Comissão poderá solicitar à Diretoria de Vigilância Sanitária/DVSA parecer conclusivo quanto 

à viabilidade da proposta/oferta do prestador no tocante à capacidade técnica operacional. 

 

7.8. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste TR, serão 

desconsideradas. 

 

7.9. A propostas de oferta de serviços aprovadas, relativas a este TR, não implicará em nenhuma 

previsão de crédito em favor do prestador, que somente fará jus aos valores correspondentes aos 

serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria Municipal de 

Saúde/SMSA/SUS-BH e efetivamente prestados. 

 

7.10. Declaração do prestador renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de 

prestação mínima de serviços, ficando comprometido a manter, na vigência do contrato, os 

quantitativos constantes na sua proposta de oferta dos serviços (Anexo II). 

 

7.11. Declaração do prestador de que aceita e se obriga a executar os serviços de acordo com o 

estabelecido no item 4 deste TR (Anexo II). 

 

7.12. Declaração de que aceita as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, nas Leis 

nº 8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 10.718/2001, e na Portaria SMSA/SUS-BH 

nº 072/2019 (Anexo II). 

 

7.13. Para análise da Comissão de Licitação serão exigidos os seguintes documentos: 

 

 

 DOCUMENTAÇÃO GERAL PARA HABILITAÇÃO 

 

I. cópia do documento de constituição da pessoa jurídica e alterações, em que conste a cláusula 

concernente à administração da pessoa jurídica; (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 

28 – inciso I a V) 

 

II. original e cópia da procuração, acompanhada de cópia da carteira de identidade e do CPF do 

procurador, quando for o caso; (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 28 – inciso I a 

V) 

 

III. documentação comprobatória da capacidade para prestação dos serviços de assistência à saúde 

humana, descrita no item Documentação Técnica; (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – 

artigo 28 – inciso I a V) 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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IV. comprovação de inscrição junto ao Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES. 

(Conforme Portaria de Consolidação nº 1 de 28/09/2017 – artigo 358) 

 

 

 

 DOCUMENTAÇÃO FISCAL E TRABALHISTA PARA HABILITAÇÃO 

 

I.  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – CND-INSS ( www.previdencia.gov.br ); 

 

II. Prova de regularidade com o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – CRF ( 

www.caixa.gov.br ); 

 

III. Prova de regularidade trabalhista - inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 

Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ( www.tst.jus.br/certidao ); 

 

IV. Certidão de Quitação Plena da Fazenda Municipal domicilio ou sede do interessado 

(http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/?null ) 

 

V. Certidão Negativa de Débito junto a Fazenda Estadual domicilio ou sede do interessado 

(https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/SERVICO_829?ACAO=INICIAR ); e 

 

VI. Certidão Conjunta de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da 

União, expedida pela Secretaria da Receita Federal 

(https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir ). 

 

 

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA PARA HABILITAÇÃO 

 

I. Certificado de responsabilidade técnica do médico responsável pelo serviço, expedido pelo 

Conselho Regional de Medicina, em vigor na data de abertura do Chamamento Público; 

(Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso I) 

 

II. Certificado de responsabilidade técnica do enfermeiro responsável pelo serviço, expedido pelo 

Conselho Regional de Enfermagem, em vigor na data de abertura do Chamamento Público; 

Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30,inciso I) 

 

III. Cópia do diploma dos profissionais médicos e título de especialista ou certificado de Residência 

Médica na especialidade, emitido por Programa de Residência Médica reconhecida pelo 

Ministério da Educação e Cultura (MEC) com respectivo registro junto ao Conselho Regional 

de Medicina; Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso I) 

 

IV. Cópia do diploma dos profissionais de enfermagem com respectivo registro junto ao Conselho 

Regional de Enfermagem em quantitativo suficiente para o atendimento de acordo com a 

necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e legislação vigente; 

(Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso I) 

 

V. Registro profissional de técnicos de nível médio em quantitativo suficiente para o atendimento 

de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte e legislação 

vigente; (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso I) 

 

VI. Alvará Sanitário ou protocolo de renovação expedido pela Vigilância Sanitária ou referente ao 

estabelecimento da sede da interessada ou filial localizada no município de Belo Horizonte, em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://www.previdencia.gov.br/
http://www.caixa.gov.br/
http://www.tst.jus.br/certidao
http://cndonline.siatu.pbh.gov.br/CNDOnline/?null
https://www2.fazenda.mg.gov.br/sol/ctrl/SOL/CDT/SERVICO_829?ACAO=INICIAR
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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vigor na data de abertura do Chamamento Público; Conforme Lei nº 7.031/96 e Lei nº 11.129 

de 06/09/2018, e DECRETO nº 11.245, DE 23 DE JANEIRO DE 2003 – artigo 7º, inciso XI) 

 

VII. Atestado de Capacidade Técnica, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando ter prestado, a contento, os serviços objeto deste TR; (art. 25, Seção III, Capítulo 

V do Decreto nº 11.245 de 23/01/2003) 

 

VIII. Alvará de Localização e Funcionamento; (Conforme LEI Nº 6854 DE 19 DE ABRIL DE 1995) 

 

IX. Registro regular no Conselho Regional de Medicina – CRM; (Conforme DECRETO nº 11.245, 

DE 23 DE JANEIRO DE 2003 – artigo 7º, inciso VI) 

 

X. Pelo menos 01 (um) Responsável Técnico para a execução do serviço descrito no objeto do 

Edital, devendo comprovar por meio de certificado da atividade técnica (CAT) sua experiência 

em serviços semelhantes, bem como apresentação de cópia do registro profissional no órgão 

competente. (Conforme LEI Nº 8.666, de 21/06/1993 – artigo 30, inciso II, §1º a §6º) 

 

 DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA COMPLEMENTAR, PARA CLASSIFICAÇÃO DAS 

PROPOSTAS DE PRESTADORES HABILITADOS: 

 

O rol de documentação, abaixo relacionadas, terá caráter classificatório e não para a habilitação.  

 

I. Para cada documentação apresentada o prestador de serviços hospitalar fará jus a pontuação 

complementar que o classificará em ordem decrescente para a alocação das ofertas preconizadas 

nesse TR.  

a) Certificação ISO 9000 

b) Certificação OHSAS 18001 

c) Acreditação Accreditation Canada International (ACI) 

d) Acreditação Joint Commission International (JCI) 

e) Acreditação National Integrated Accreditation for Healthcare Organizations (NIAHO) 

f) Acreditação Organização Nacional de Acreditação (ONA) 

 

II. Para todas as certificações e acreditações apresentadas o prestador de serviços hospitalar fará jus a 

01 (um) ponto para sua classificação, exceto para a Acreditação ONA, que seguirá a seguinte 

ordem: 

a) ONA Nível 1: 1 ponto 

b) ONA Nível 2: 1,5 pontos 

c) ONA Nível 3: 2 pontos 

 

III. O requerimento vincula o proponente, sujeitando-o, integralmente, às condições deste 

credenciamento. 

 

IV. O pedido de credenciamento, por meio de requerimento próprio e documentação comprobatória, 

exigida no item 7.13 deste TR será analisado pela Comissão de Licitação apontada por meio de 

portaria específica, quanto à documentação de habilitação e classificação, com vistas à 

homologação ou não pela Secretaria Municipal de Saúde 

 

V. A Comissão indeferirá o pleito de credenciamento, recomendando a não homologação, quando: 

a) o objeto constante do ato constitutivo não for compatível com o objeto do credenciamento, 

excetuando caso de instituição mantenedora, assim definido; 

b) o requerimento que for apresentado de forma incompleta, rasurado ou em desacordo com o 

estabelecido neste Termo de Referência, será considerado inepto, podendo o interessado 

https://leismunicipais.com.br/a/mg/b/belo-horizonte/lei-ordinaria/1996/703/7031/lei-ordinaria-n-7031-1996-dispoe-sobre-a-normatizacao-complementar-dos-procedimentos-relativos-a-saude-pelo-codigo-sanitario-municipal-e-da-outras-providencias
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.666-1993?OpenDocument
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apresentar novo requerimento escoimado das causas que ensejaram sua inépcia durante a 

vigência legal do chamamento; 

c) forem apresentados documentos com validade/vigência expirada; 

d) forem apresentados documentos rasurados; 

e) for apresentada documentação incompleta; 

f) for apresentada documentação que contrariar qualquer dispositivo deste Termo e seus anexos; 

g) for apresentada documentação não pertencente à interessada pelo credenciamento; e 

h) forem apresentados documentos não autenticados por cartório específico ou por servidor 

habilitado. 

 

VI. A Comissão de Licitação poderá, a seu critério, mediante apresentação do original ou daqueles 

passíveis de conferência via internet, em sites oficiais, autenticar os documentos. 

 

VII. Documentos fiscais que não possuírem prazo de validade/vigência, somente serão aceitos com 

data não excedente a 90 (noventa) dias de antecedência da data de apresentação da 

documentação. 

 

VIII. Os fatos de indeferimento de Pedido de Credenciamento, de que trata este subitem “a” a “h” do 

item 5 serão comunicados: 

a) à Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade; e  

b) ao prestador de serviços, para que este possa sanar ou corrigir o fato causador do 

indeferimento, caso seja de seu interesse. 

 

IX. Não será CONTRATADA a pessoa jurídica: 

a) que estiver suspensa, impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública; 

b) que for declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração; 

c) com falência declarada, em liquidação judicial ou extrajudicial; 

d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País; 

e) cujo ato constitutivo não inclua o objeto deste credenciamento; 

f) que incidir nas disposições do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e 

alterações; 

g) que não tiver sede ou filial para execução dos procedimentos, objeto do credenciamento, com 

localização e funcionamento no Município de Belo Horizonte. 

 

X. O credenciamento/contratação dos prestadores ocorrerá nas seguintes condições: 

 

XI. Todo prestador de serviços que atender às condições estabelecidas neste TR e seus Anexos, 

serão CONTRATADOS. 

 

XII. Os prestadores de serviços deverão estar com a documentação exigida neste Termo de 

Referência, em vigor. 

 

XIII. As propostas de serviços hospitalar deverão estar de acordo com as exigências contidas neste 

TR e seus Anexos. 

 

XIV. Serão selecionados para contratação somente os estabelecimentos de saúde que efetivamente se 

encontrem em atividade, e com capacidade técnica para prestar serviços e fluxo de autorização 

e encaminhamentos definidos pela SMSA/SUS-BH. 

 

XV. Os serviços serão rateados entre os prestadores de serviços aprovados, considerando a 

capacidade operacional comprovada, em conformidade aos termos dos subitens 7.5.4 e a 

pontuação obtida por meio das documentações técnicas complementares. 
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XVI. Dos critérios de desempate: 

a) 1º Maior quantidade de cirurgias eletivas ofertados ao SUS; e 

b) 2º Maior diversidade de especialidades ofertadas aos SUS. 

 

XVII. O critério de aquisição do quantitativo ofertado será de acordo com o percentual de pontuação 

alcançado na classificação. 

 

 

 

8. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO DO 

LICITANTE 
 

8.1.  Atestado(s) de Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que o interessado fornece ou forneceu bens de natureza compatível com o(s) 

objeto(s) do(s) grupo(s). 

  

8.1.1. O(s) atestado(s) deverá(ão) estar emitido(s) em papel(eis) timbrado(s) do(s) Órgão(s) ou 

da(s) Empresa(s) que o expediu(ram), ou deverá(ão) conter carimbo do CNPJ do(s) 

mesmo(s), com a devida identificação do responsável pela assinatura do atestado. 

 

8.1.2.  Não será(ão) aceito(s) atestado(s) de capacidade técnica emitido(s) pelo próprio licitante. 

 

 

9. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGÍVEIS PARA 

HABILITAÇÃO DO LICITANTE 
 

9.1. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor 

da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, 

quando for o caso. 

 

9.1.1. Na hipótese em que a Certidão for positiva para recuperação judicial ou extrajudicial, deve 

o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento, pelo juízo competente, 

do plano de recuperação em vigor. 

 

 

10. RESPONSABILIDADES, DEVERES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

 

10.1. São obrigações da CONTRATADA: 
 

10.1.1. Deverá apresentar declaração de garantia de leitos de retaguarda de UTI – Unidade de 

Tratamento Intensivo ou cópia de contrato de terceirização de leitos de UTI para 

realização de procedimentos de MÉDIA COMPLEXIDADE, caso não tenha o serviço 

em seu estabelecimento de saúde;  

 

10.1.1.1. No caso de necessidade de transferência para UTI, providenciar transporte da 

Unidade executora para o leito de UTI de referência da mesma; 

 

10.1.2. Realizar exames pré-operatórios, avaliação pré-operatória, consultas e curativos pós-

operatórios, cuidados de UTI, atendimento a intercorrências decorrentes do 

procedimento cirúrgico e outros procedimentos, quando necessários; 
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10.1.3. Acompanhar o paciente durante o período pós-operatório, se responsabilizando pelo 

atendimento das intercorrências relacionadas ao procedimento realizado pelo período 

mínimo de 12 (doze) meses; 

 

10.1.4. Disponibilizar funcionário administrativo de referência para acessar e atualizar a agenda 

de ofertas, via e-mail ou em qualquer outro sistema preconizado pela SMSA/SUS-BH, 

de acordo com a necessidade; 

 

10.1.5. Garantir a manutenção das equipes completas nas especialidades ofertadas para a 

SMSA/SUS-BH, informando a Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade/DMAC sobre qualquer alteração; 

 

10.1.6. Disponibilizar ambulatório para avaliação pré e pós – cirúrgico e garantir todos os 

recursos e retornos necessários no pré, intra e pós-operatório; 

 

10.1.7. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes; 

 

10.1.8. Manter registro atualizado no CNES - Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde, quanto aos profissionais, equipamentos e serviços; 

 

10.1.9. Manter atualizado o prontuário dos pacientes, conforme determinação dos Conselhos 

Federais e Regionais da área da saúde, que normatizam e fiscalizam o exercício 

profissional; 

 

10.1.10. Justificar as razões técnicas da não realização de qualquer ato profissional quando 

requerido pelo paciente ou por seu responsável, emitindo relatório da contra-indicação 

e encaminhando-o para a Gerência de Regulação do Acesso Hospitalar/GERAH; 

 

10.1.11. É vedada a cobrança de qualquer valor feita ao paciente ou a seu representante, por 

profissional empregado, vinculado ou preposto, em razão da execução deste contrato, 

sendo passível de punição ao estabelecimento hospitalar; 

 

10.1.12. Assumir os riscos inerentes à atividade, bem como todo e qualquer ônus relativo a 

impostos, taxas, obrigações trabalhistas e aqueles pertinentes à Seguridade Social; 

 

10.1.13. Atender o paciente do SUS Belo Horizonte com dignidade e respeito e de modo 

universal e igualitário; 

 

10.1.14. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações expressamente previstas neste 

Instrumento e outras decorrentes da natureza dos serviços a serem prestados; 

 

10.1.15. Assumir todas as despesas e encargos de qualquer natureza com o pessoal necessário 

ao atendimento do objeto do presente Instrumento, inclusive assumindo a 

responsabilidade pelo atendimento de encargos de natureza trabalhista, previdenciária, 

tributária, comercial e, inclusive, de acidente de trabalho relativo à mão de obra 

utilizada; 

 

10.1.16. Zelar e garantir a boa qualidade da prestação do serviço, em consonância com os 

parâmetros de qualidade fixados e exigidos pelas normas técnicas pertinentes, 

expedidas pelo Poder Público, sob pena de aplicação das penalidades previstas na Lei 

Federal nº 8666/93 e/ou Lei Federal 10.520/02 e suas respectivas alterações; 
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10.1.17. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar à 

CONTRATANTE ou terceiros, tendo como agente a CONTRATADA, na pessoa de 

prepostos ou estranhos; 

 

10.1.18. Responsabilizar-se por todos os tributos, taxas e impostos devidos em decorrência da 

prestação do serviço contratado; 

 

10.1.19. Emitir nota fiscal dos serviços efetivamente prestados no mês subseqüente à prestação 

de serviços, em nome da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte/Fundo Municipal de 

Saúde; 

 

10.1.20. O pedido de descredenciamento, por parte do CONTRATADO, respeitadas as 

disposições do Edital, deverá ser formalizada à Secretaria de Saúde de Belo Horizonte, 

por meio do Gestor do Contrato, respeitado o prazo mínimo de 90 (noventa) dias para 

encerramento de suas atividades; 

 

10.1.21. Garantir a presença do acompanhante nos casos previstos nas legislações Federal e 

Municipal; 

 

10.1.22. Em casos de pacientes detentos, disponibilizar acomodação para escolta policial; 

 

10.1.23. Garantir a reinternação para continuidade do cuidado ou complicação relacionada ao 

ato cirúrgico executado em suas dependências pelo período mínimo de 12 (doze) 

meses; 

 

10.1.24. Garantir todo o apoio diagnóstico que se fizer necessário durante o período de 

internação do usuário; 

 

10.2. Quanto ao atendimento, o prestador de serviços hospitalar deverá: 

 

10.2.1. Receber somente usuários encaminhados através da Gerência de Regulação do Acesso 

Hospitalar/SMSA/SUS do município de Belo Horizonte, sendo pré-requisito a 

autorização do profissional responsável para o faturamento desta internação; 

 

10.2.2. Disponibilizar agenda para avaliação pré-operatória com 30 (trinta) dias de 

antecedência; 

 

10.2.3. Providenciar os exames pré-operatórios, inclusive a avaliação do risco cirúrgico no 

prazo de 30 (trinta) dias; 

 

10.2.4. Realizar o procedimento cirúrgico proposto, conforme a indicação médica, no prazo de 

até 60 (sessenta) dias a contar da primeira consulta realizada; 

 

10.2.5. Informar no prazo máximo de 10 (dez) dias, após emissão do risco cirúrgico, o 

agendamento das cirurgias autorizadas.  

 

10.2.6. Os serviços deverão ser prestados diretamente por profissionais do estabelecimento 

contratado; 

 

10.2.6.1. Para os efeitos deste TR consideram-se profissionais próprios do prestador: 

a) O membro do seu corpo clínico; 

b) O profissional que tenha vínculo de emprego com o prestador; 
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c) O profissional autônomo que, eventual ou permanentemente preste serviços 

ao prestador, ou seja, por este autorizado e formalmente cadastrado no 

Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde/CNES; 

d) A cooperativa de profissionais, por este autorizado, que exerça atividade na 

área de saúde e esteja formalmente cadastrada no Cadastro Nacional de 

Estabelecimento de Saúde/CNES. 

 

10.2.7. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços ofertados por 

meio do Edital, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultantes de vínculo empregatício ou de prestação de serviços, cujos ônus 

e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para o Gestor Municipal, 

apresentando os respectivos comprovantes de pagamento dos encargos devidos sempre 

que solicitado, bem como responder pela solidez e segurança dos pacientes. 

 

10.2.8. É de responsabilidade exclusiva e integral do prestador de serviços manter em dia o 

pagamento dos serviços terceirizados a eles vinculados. 

 

10.2.9. O prestador de serviços hospitalar deverá disponibilizar o serviço de Regulação 

Municipal GERAH e GERAM, dentro das normas vigentes e acordadas com a 

SMSA/DMAC/GCOAS/SUS-BH. 

 

10.2.10. Obriga-se o prestador, nos termos do contrato formalizado a apresentar ao SUS-BH, 

sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas. 

 

10.2.11. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as condições estabelecidas neste 

TR e seguintes normas: 

 

a) É vedada a cobrança dos serviços, direta ou indiretamente ao usuário, assim como 

solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça material ou medicamento 

para exames; 

 

b) O prestador será responsável por eventual cobrança indevida feita ao paciente ou 

ao seu representante, por profissional empregado ou preposto, em razão da 

execução dos serviços provenientes do contrato regulado pelo Edital. 

 

10.2.12. Manter, durante a execução do Contrato proveniente deste TR, todas as condições de 

habilitação exigidas neste Credenciamento. 

 

10.2.13. Providenciar imediata correção das não conformidades apontadas pela SMSA/SUS-

BH, quando da execução e qualidade da assistência. 

 

10.2.14. Estabelecer normas e rotinas institucionalizadas para os serviços prestados. 

 

10.2.15. Os casos que demandarem a utilização de equipamentos que porventura venham a 

apresentar defeito técnico ou que necessitem de intervalos de uso para a manutenção 

ou substituição, bem como a ausência temporária de profissionais, deverão ser 

comunicados imediatamente à SMSA/SUS-BH com proposta de solução visando a não 

interrupção da assistência. 

 

10.2.16. Obriga-se a atender a todo usuário encaminhado pelas Centrais Reguladoras da 

Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade com o estabelecido neste TR. 
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10.2.17. Manter arquivo com os laudos por período de 05 (cinco) anos – conforme estabelecido 

na RDC 302/05 - e liberação da segunda via até 48 (quarenta e oito) horas após a 

solicitação; 

 

10.2.18. Atender o usuário do SUS com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, 

mantendo a qualidade na prestação de serviços. 

10.2.19. Esclarecer ao usuário do SUS-BH sobre seus direitos e assuntos pertinentes oferecidos. 

 

10.2.20. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar a prestação de serviços de 

saúde, salvo nos casos de iminente perigo de morte ou obrigação legal. 

 

10.2.21. Justificar à SMSA/SUS-BH e ao paciente, ou seu representante, por escrito, as razões 

técnicas alegadas quando, em caso de decisão de não realização de qualquer ato 

profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste Termo de 

Referência. 

 

10.2.22. Garantir a confidencialidade e confiabilidade dos dados e informações dos pacientes. 

 

10.2.23. Assegurar aos pacientes o direito de serem assistidos religiosa e espiritualmente, 

respeitada a crença religiosa dos mesmos. 

 

10.2.24. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízo que vier causar ao SUS-

BH ou ao usuário encaminhado. 

 

10.2.25. Não utilizar, nem permitir que terceiros utilizem o paciente para fins de 

experimentação, sem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa, segundo art. 7º, 

inciso II da Resolução nº 196 do Conselho Nacional de Saúde de 10.10.1996. 

 

10.2.26. São, ainda, obrigações dos prestadores de serviços de saúde ao SUS-BH: 

 

a) Informar à Secretaria Municipal de Saúde, quaisquer alterações: razão social, 

controle acionário, mudança de Diretoria, Estatuto e de endereço, através de 

fotocópia autenticada da Certidão, da Junta Comercial ou do Cartório de Registro 

Civil das Pessoas Jurídicas, efetuando a devida atualização junto ao SUCAF e a 

CNES, resguardado o previsto no item 12 deste Termo Referência; 

 

b) Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas 

respectivas normas técnicas; 

 

c) A utilização de hemocomponentes e hemoderivados deverá ser feita em 

consonância com a Portaria MS/GM nº1.737 de 19/08/2004; 

 

d) Submeter-se às avaliações sistemáticas do Programa de Avaliação de Serviços de 

Saúde/PNASS e promover as adequações necessárias, quando for o caso; 

 

e) Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas por força deste 

Termo de Referência; 

 

f) Permitir acesso dos supervisores, auditores e outros profissionais, eventual ou 

permanentemente designados pela SMSA/SUS-BH, para supervisionar, 

acompanhar e auditar a execução dos serviços prestados; 
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g) Contribuir para a melhoria da qualidade da assistência informando à Gerência de 

Controle e Avaliação/GECAV da SMSA/SUS-BH sobre não conformidades 

detectadas nas solicitações e encaminhamentos de internações. 

 

10.2.27. Sem prejuízo do acompanhamento, da fiscalização, da auditoria e da normatividade 

suplementar exercidos pela Secretaria Municipal de Saúde sobre a execução do 

objeto do Contrato, fica desde já reconhecida a prerrogativa de controle e a 

autoridade normativa nos termos da Lei 8.666/93; Lei Federal nº 8.080/90, do 

Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto Municipal nº 10.718/2001, Decreto 

Municipal nº15.748/2014 e da Portaria SMSA/SUS-BH, nº 072/2019; 

 

10.2.28. A fiscalização ou o acompanhamento assistencial da execução do Contrato pelos 

órgãos competentes da SMSA/SUS-BH não exclui nem reduz a responsabilidade do 

prestador nos termos da legislação referente a licitações e contratos administrativos; 

 

10.2.29. O prestador de serviços é responsável pela indenização de dano causado ao usuário, 

aos órgãos do SUS-BH e a terceiros a eles vinculados, decorrentes de ação ou 

omissão, voluntária ou não, praticadas por seus profissionais ou prepostos; 

 

10.2.30. Manter, durante toda a vigência do Contrato, o quantitativo de serviços ofertados e 

aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação de julgamento das propostas; 

 

10.2.31. Comunicar à Gerência de Controle de Movimentação de Materiais da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos/PBH toda e qualquer alteração de 

dados cadastrais, para atualização; 

 

10.2.32. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier causar ao 

Contratante, aos pacientes e a terceiros a eles vinculados, tendo como agente 

a Contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos. 

 

10.3. Responsabilidades, deveres e obrigações da CONTRATANTE: 
 

10.3.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o servidor autorizado a 

solicitar, acompanhar, supervisionar, fiscalizar e auditar os procedimentos e a execução 

dos serviços de saúde, nos termos dos Decretos Municipais nºs 10.718/2001 e 

15.748/2014, e Portaria Municipal SMSA/SUS-BH nº 072/2019. 

 

10.3.2. Exercer o controle e avaliação dos serviços prestados, autorizando os procedimentos a 

serem realizados. 

 

10.3.3. Pagar as faturas apresentadas pelo prestador, correspondentes aos serviços efetivamente 

prestados, aprovados e auditados por Supervisores Hospitalares vinculados à Gerência 

de Controle e Avaliação da Secretaria Municipal de Saúde. 

 

10.3.4. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, ao prestador, para a execução dos 

serviços. 

 

10.3.5. Esclarecer aos pacientes do SUS sobre seus direitos e prestar todas as informações 

necessárias, pertinentes aos serviços ofertados pela Contratada. 
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10.3.6. Monitorar o funcionamento do estabelecimento de saúde do prestador, notificando e 

fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas. 

 

10.3.7. Providenciar a publicação do extrato do Contrato no Diário Oficial do Município - 

DOM, no prazo estabelecido no parágrafo único, do artigo 61, da Lei Federal nº 

8.666/93. 

 

 

11. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA DO BEM OU SERVIÇOS 
NÃO SE APLICA. 

 

 

12. DEFINIÇÃO E PREVISÃO DAS CONDIÇÕES DA GARANTIA CONTRATUAL 
NÃO SE APLICA. 

 

 

13. AMOSTRAS 
NÃO SE APLICA. 

 

 

14. INDICAÇÃO DA MARCA DO PRODUTO 
NÃO SE APLICA. 

 

 

15. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
 

15.1. Será lavrado Contrato de Prestação de Serviços de Saúde com o prestador, que terá o prazo de 

48 (quarenta e oito) horas para assiná-lo, após convocação. 

 

15.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado 

pelo prestador, com base em motivo justificado e aceito pela Diretoria de Regulação de Média 

e Alta Complexidade (DMAC) da Secretaria Municipal da Saúde. 

 

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

caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às sanções 

legalmente estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 

15.3. Será de 08 (oito) meses a vigência do Contrato para todos os efeitos legais, com início a partir 

da data de sua assinatura, nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.666/93, podendo ser 

rescindido a qualquer momento, a critério da SMSA/SUS-BH, por razões de interesse público 

ou outra, devidamente fundamentadas. 

 

 

16. REGIME DE EXECUÇÃO 
 

16.1. Na execução dos serviços o prestador deverá atender às necessidades, condições e normas 

fixadas pela Secretaria Municipal de Saúde, visando garantir o bom atendimento ao usuário do 

SUS, conforme estabelecido na Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº 001/2007 e no item 4 

deste Termo de Referência. 
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17. INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO COM LIMITES 

E RESPONSABILIDADES DO SUBCONTRATADO 
 

17.1. É vedada a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte do presente contrato a 

terceiros, sem a prévia autorização formal da CONTRATANTE, e também, quando, por força 

de fusão, cisão ou incorporação da CONTRATADA, não for comunicado à CONTRATANTE 

até 05 (cinco) dias úteis dos respectivos atos, devidamente registrados, sob pena de rescisão e 

aplicação das medidas legais cabíveis, de acordo com o art. 78, VI, da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 

18. SANÇÕES APLICÁVEIS POR ILÍCITOS COMETIDOS NO CURSO DO PROCESSO 

LICITATÓRIO OU DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, OBSERVADA E LEGISLAÇÃO 

QUE REGE A MATÉRIA 

 

18.1. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência do 

CONTRATADO, garantido o direito de defesa prévia e devido processo legal, sujeitando-a às 

seguintes penalidades: 

 

18.1.1. Advertência; 

 

18.1.2. Multas nos seguintes percentuais:  

 

a) multa moratória de 0,33 (trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega dos 

serviços até o limite de 9,9% (nove virgula nove por cento) correspondente à parte 

inadimplente, excluída, quando for o caso, a parcela correspondente aos impostos 

destacados no documento fiscal; 

 

b) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da nota de empenho 

ou outro instrumento hábil em caso de recusa do infrator em aceita-la(o) ou retirá-

lo(a);  

 

c) multa de 3% (três por cento) sobre o valor total da contratação, quando houver o 

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas, nos 

termos do artigo 7º, IV, do Decreto Municipal nº 15.113 de 08/01/2013;  

 

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da parcela que eventualmente for 

descumprida na hipótese de o infrator entregar o objeto contratual em desacordo com 

as especificações, condições e qualidade contratadas e/ou com vício, irregularidade 

ou defeito oculto que tornem impróprio para o fim a que se destina;  

 

e) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato ou 

equivalente quando o infrator der causa ao seu cancelamento; 

 

f) multa indenizatória, a título de perdas e danos, na hipótese de o infrator ensejar o 

cancelamento do contrato ou instrumento equivalente à sua conduta implicar em 

gastos à Administração Pública superiores aos contratados ou registrados; 

 

18.1.3. Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração, conforme 

disposto no Artigo 87, III, da Lei Federal nº8.666/93 e Artigo 11 do Decreto Municipal 

nº 15.113 de 08/01/2013; 
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18.1.4. Impedimento de licitar e contratar, com o consequente descredenciamento do SUCAF 

– Sistema único de Cadastro de Fornecedores do Município de Belo 

Horizonte/Gerências de Sistemas e Cadastros – GESIC/Subsecretaria Municipal de 

Administração e Logística – SUALOG, nos termos do Art. 7º da Lei nº 10.520/02; 

 

18.2. As penalidades são independentes entre si, podendo ser aplicadas em conjunto ou 

separadamente, de forma fundamentada, e não eximem o CONTRATADO da plena execução 

do objeto contratual; 

 

18.3. O atraso injustificado superior a 30 (trinta) dias corridos, caracterizará inexecução devidamente 

explicitadas no ato da autoridade competente pela contratação;  

 

18.4. A penalidade de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística e 

Suprimento/DLOS da Secretaria Municipal de Saúde; 

 

18.4.1. Nos casos previstos pela legislação, as multas poderão ser descontadas dos pagamentos 

imediatamente subsequentes à sua aplicação; 

 

18.5. A aplicação das penalidades de suspensão temporária e de impedimentos de licitar e contratar 

são de competência do Secretário (a) Municipal Adjunto de Saúde;  

 

18.6. A aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública é de competência do Secretário (a) Municipal de Saúde; 

 

18.7. Na aplicação das penalidades previstas nos subitens 18.1.1 a 18.1.4 será facultada a defesa 

prévia no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da juntada do aviso 

de recebimento ou protocolo da notificação aos autos; 

 

18.8. Na aplicação da penalidade prevista no subitem 18.1.2, será facultada a defesa prévia do 

CONTRATADO no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da juntada 

do aviso de recebimento ou protocolo da notificação aos autos; 

 

18.9. As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas conforme os procedimentos previstos 

no Decreto Municipal nº 15.113 de 08/01/2013;  

 

18.10. O desempenho insatisfatório (fora das normas vigentes) do CONTRATADO será anotado 

em sua ficha cadastral, nos termos do artigo 24 do Decreto Municipal nº 11.245 de 

23/01/2003. 

 

 

19. DO DESCREDENCIAMENTO 

 

19.1. Durante a execução do contrato o prestador de serviço hospitalar fica proibido de: 

 

19.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação à tabela de preços do SUS; 

 

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

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

    
19.1.4. Solicitar qualquer tipo de doação; 
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19.1.5. Não atender em tempo hábil à solicitação de esclarecimento encaminhada pelas Gerência 

de Controle e Avaliação/GECAV, Gerência de Auditoria/GEAUD-SA da 

CONTRATANTE e/ou Ouvidoria Municipal sobre atendimento do usuário. 

  
19.1.6. O não atendimento às determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores. 

  
19.1.7. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 

do prestador poderá ensejar a rescisão do contrato. 

  
19.1.8. Atrasar injustificadamente a execução do contrato bem como paralisá-lo sem justa causa 

e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH. 

  
19.1.9. 

 

A paralização do serviço sem justa causa e prévia comunicação à Administração. 

 
19.1.10. 

 

Desempenhar insatisfatoriamente seus serviços, fora dos padrões e normas instituídas 

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes. 

 

19.2. O prestador será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas 

para o atendimento, sendo excluído do rol de CONTRATADOS. 

 

 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO E DA GERÊNCIA 

RESPONSÁVEL 
 

20.1. A apresentação das contas e as condições de pagamento serão feitas conforme estabelecido na 

Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH n° 001/2007, publicada no DOM de 23/08/2007, 

conforme o disposto a seguir: 

 

20.1.1. A Unidade Prestadora de Serviços, seus profissionais, equipamentos e instalações 

deverão estar cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde e 

ser compatíveis com os procedimentos contratados. 

 

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

subsequente à prestação dos serviços, obedecendo o cronograma definido pela 

SMSA/DMAC/SUS-BH, as faturas nos moldes preconizados pelo DATASUS/MS: 

Boletim de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), Programa de Apoio a 

Entrada de Dados das autorizações de Internações Hospitalares (SISAIH-01) e outros 

que vierem a sucedê-los, ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos 

documentos, autorizada pela SMSA/DMAC/SUS-BH e o processamento nos sistemas 

SIA e SIHD do DATASUS/MS, o prestador de serviços, receberá até o 20° (vigésimo) 

dia útil, do mês subsequente à apresentação da produção, o pagamento referente aos 

serviços autorizados e aprovados. 

 

20.1.3. Para fins de prova da data de apresentação das contas e observância dos prazos de 

pagamento, será entregue ao prestador de serviços recibo assinado ou rubricado por 

servidor da SMSA/DMAC/SUS-BH, com aposição do respectivo carimbo funcional. 

 

20.1.4. Para fins de pagamento de AIH faturadas como procedimento do subgrupo 0415 

(múltiplas/sequenciais), cujo procedimento principal constar na carteira disposta no 

Anexo III, será pago o valor do incentivo referente apenas a este procedimento 
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principal. 

 

20.1.5. As contas rejeitadas pela SMSA/DMAC/SUS-BH, dentro das suas normas e rotinas, 

serão notificadas mensalmente. 

 

20.1.6. As cobranças hospitalares rejeitadas quanto ao mérito serão objeto de análise pelo 

Sistema Municipal de Auditoria e/ou Gerência do Controle e Avaliação da 

SMSA/DMAC/SUS-BH, ficando à disposição do prestador de serviços, que terá um 

prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, para apresentar recurso. As 

cobranças hospitalares têm prazo de recurso estabelecido pela Portaria SMSA/SUS-BH 

nº25/2006 de 04/07/2006. 

 

20.1.7. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-

BH nº 25/2006 de 04/07/2006 e Instrução de Serviço SMSA/SUS-BH nº001/2007, 

publicada no DOM de 23/08/2007. 

 

20.1.8. Serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas 

revisões técnica e administrativa. Depois de consolidado pelo BDP/Boletim de 

Diferença de Pagamento. 

 

20.1.9. Caso os pagamentos rejeitados já tenham sido efetuados, fica a SMSA/DMAC/SUS-BH 

autorizada a debitar o valor indevidamente pago na fatura do mês seguinte. 

 

 

21. RESCISÃO DO CONTRATO 
 

21.1. A Secretaria Municipal de Saúde poderá promover a rescisão do Contrato se a 

CONTRATADA, além dos motivos previstos nos artigos 77 e 78, da Lei Federal nº 8.666/93, 

ainda: 

 

21.1.1. A inexecução total ou parcial do presente Contrato enseja a sua rescisão com as 

consequências contratuais e as previstas em lei. 

 

21.1.2. O presente Contrato poderá ser rescindido, mediante a configuração dos motivos 

previstos no artigo 778, da Lei Federal 8.666/93, sujeitando-se a CONTRATADA às 

consequências previstas no artigo 80 do mesmo diploma legal, sem prejuízo das 

sanções previstas em lei. 

 

21.1.3. O não atendimento da ordem de serviço ensejará a rescisão do presente Contrato, além 

das demais penalidades constantes nos artigos 86 e 87, da Lei Federal n.8.666/93. 

 

21.1.4. Reconhece a CONTRATADA, expressamente, todos os direitos do CONTRATANTE, 

em caso de rescisão administrativa do presente contrato, na forma prevista no artigo 

77, da Lei Federal 8.666/93. 

 

21.1.5. O presente Contrato também poderá ser rescindido amigavelmente, por acordo entre 

as partes, reduzido a termo no processo, nos termos do art. 79, II da Lei Federal n. 

8.666/93. 

 

21.2. Constituem motivos para rescisão ou denúncia dos Contratos a serem firmados o não 

cumprimento de quaisquer de suas cláusulas e condições, bem como os motivos previstos na 

Lei Federal nº 8.666/93 e no artigo 46, do Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do 
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SUS-BH, sem prejuízo das multas cominadas no subitem 18.1.2 alínea “a”, quais sejam: 

 

21.2.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

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

 

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

 

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

 

21.2.5. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

21.2.6. Atrasar injustificadamente a execução da prestação do serviço; 

 

21.2.7. Paralisar o serviço sem justa causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH; 

 

21.2.8. Desempenhar seus serviços em desacordo com as normatizações das esferas Federal, 

Estadual e/ou Municipal; 

 

21.2.9. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operativa 

do prestador poderá ensejar a rescisão do contrato. 

 

21.2.10. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pela Gerência de Controle e 

Avaliação/GECAV, Gerência de Auditoria/GEAU-SA e/ou Ouvidoria Municipal da 

CONTRATANTE sobre o atendimento do usuário. 

 

21.2.11. O não atendimento das determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como, as de seus superiores; 

 

21.2.12. Cometer reiteradas faltas na sua execução; 

 

21.2.13. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo Gestor do SUS-BH; 

 

21.2.14. Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII, do artigo 78, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

21.3. Em caso de rescisão ou denúncia, se a interrupção das atividades em andamento puder causar 

prejuízo à população, a critério da Secretaria Municipal de Saúde, será observado o prazo de 

até 180 (cento e oitenta) dias para ocorrer a rescisão. Se neste prazo o prestador negligenciar na 

prestação dos serviços que vierem a ser contratados, a multa poderá ser duplicada. 

 

21.4. A rescisão do Contrato, será determinada pelo Gestor do SUS-BH e exarada no processo 

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

disposto na Lei Federal nº 8.666/93, em especial ao seu artigo 79, combinado com o que dispõe 

o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria do SUS-BH. 

 

21.5. Da decisão da Secretaria Municipal de Saúde/SUS-BH de rescindir o Contrato, caberá ao 

prestador pedido de recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato. 

 

21.6. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a Secretaria 

Municipal de Saúde/SUS-BH deverá manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias úteis e terá efeito 
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suspensivo. 

 

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

 

 

22. ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
 

22.1. O objeto deste Termo de Referência poderá ser suprido ou acrescido do seu valor inicial 

atualizado, de acordo com o estabelecido no art. 65, § 1º e § 2º da Lei Federal nº8.666/93. 

 

 

 

23. CONSÓRCIO 

 

23.1. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.  

 

24. REGISTRO E PUBLICAÇÃO DO CONTRATO. 
 

24.1. O contrato será publicado, por extrato, no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte, no 

prazo estabelecido pelo Parágrafo Único, do Artigo 61, da Lei Federal nº 8.666/93. 
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ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO 
 

 

                   Eu, XXXXXX, brasileiro(a), estado civil, portador(a) da Carteira de Identidade XXXX e 

do CPF XXXXX, residente e domiciliado à XXXXXXX como responsável legal pelo XXXXXXX, 

CNPJ n° XXXXXX, CNES n° XXXXXX, situado à XXXXXXXX, declaro, para fins de participação 

no Chamamento Público XXXX e em atendimento à exigência contida no inciso 7.6.1 do Termo de 

Referência deste certame que disponibilizarei XXX % da minha capacidade técnica operacional ao 

atendimento à demanda do SUS, sendo que XXX% desta capacidade operacional destinada ao 

SUS/BH será realizada através de serviços próprios e XXX% através de serviços terceirizados 

devidamente cadastrados no CNES, sob minha integral responsabilidade. 

                    Declaro ainda que do total da minha capacidade técnica operacional, disponibilizo 

XXX%  para atendimento a convênios e XXX% para atendimentos a particulares. 

                    Por ser verdade firmo a presente Declaração 

 

 

 

Belo Horizonte, ..... de .......................... de 2022 

 

 

 

___________________________________ 

Assinatura e carimbo do responsável legal 
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA 
 

 

 

Apresentamos nossa proposta segundo capacidade operacional na tabela abaixo: 

 

 

DECLARAÇÕES GERAIS: 

 

ESPECIALIDADE 
MANIFESTAÇÃO 

DE INTERESSE 

QUANTIDADE DE 

CIRURGIAS OFERTADAS 

CONFORME 

CAPACIDADE 

INSTALADA, 

DISPONIBILIZADA 

CIRURGIA GERAL (  ) SIM (  ) NÃO  

CIRURGIA INFANTIL (  ) SIM (  ) NÃO  

GINECOLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

NEUROCIRURGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

ORTOPEDIA (  ) SIM (  ) NÃO  

OTORRINOLARINGOLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

PROCTOLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

UROLOGIA (  ) SIM (  ) NÃO  

1. Declaramos que a presente oferta está em consonância com a nossa capacidade técnica 

operacional, devidamente cadastrada na FCES/Ficha de Cadastro de Estabelecimento de 

Saúde. 

 

2. Declaramos estar cientes de que a Comissão Técnica que irá julgar esta proposta poderá 

solicitar à Vigilância Sanitária Municipal parecer conclusivo quanto à viabilidade desta 

proposta/oferta no tocante à nossa capacidade técnica operacional. 

 

3. Declaramos estar cientes de que esta proposta de oferta de serviço, se aprovada, não implicará 

em nenhuma previsão de crédito em nosso favor, e que somente faremos jus aos valores 

correspondentes aos serviços previamente encaminhados, autorizados pela Secretaria 

Municipal de Saúde, efetivamente prestados e aprovados. 

 

4. Renunciamos expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação mínima de 

serviços, ficando comprometidos a manter, na vigência do contrato, os quantitativos 

constantes na nossa proposta de oferta dos serviços.  

 

5. Declaramos aceitar e executar os serviços de acordo com o estabelecido no conteúdo do 

Termo de Referência. 

 

6. Declaramos aceitar as diretrizes e normas previstas na Constituição da República, nas Leis nº 

8.080/90, nº 8.142/90, no Decreto Municipal nº 8.646/96, e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 

072/2019.  
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7. Estamos cientes de que os valores estipulados dos procedimentos (ver Anexo III/Planilha de 

compra de Serviços) serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos reajustes 

concedidos pelo Ministério da Saúde mediante disponibilidade financeira. 

 

 

Sendo esta a proposta, assinamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura e Carimbo do prestador de serviços 

Data:   xxxx/xxxx/2022 
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

PLANILHA DE AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

0401020100 CIRURGIA GERAL 

EXTIRPACAO E SUPRESSAO DE 

LESAO DE PELE E DE TECIDO 
CELULAR SUBCUTANEO 

272 R$              386,85 R$ 158,11 R$ 199,35 R$ 105.222,25 R$ 54.223,20 R$ 159.445,45 

0406020566 CIRURGIA GERAL 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

VARIZES (BILATERAL) 
419 R$                       - R$ 582,04 R$ 586,68 R$ 0,00 R$ 245.818,92 R$ 245.818,92 

0406020574 CIRURGIA GERAL 
TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 

VARIZES (UNILATERAL) 
52 R$                       - R$ 483,37 R$ 489,63 R$ 0,00 R$ 25.460,76 R$ 25.460,76 

0407030026 CIRURGIA GERAL COLECISTECTOMIA 92 R$           1.391,54 R$ 695,77 R$ 1.362,71 R$ 128.021,68 R$ 125.369,32 R$ 253.391,00 

0407030034 CIRURGIA GERAL 
COLECISTECTOMIA 

VIDEOLAPAROSCOPICA 
157 R$           2.772,20 R$ 693,05 R$ 1.042,12 R$ 435.235,40 R$ 163.612,84 R$ 598.848,24 

0407040064 CIRURGIA GERAL HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA 25 R$           1.119,74 R$ 559,87 R$ 853,04 R$ 27.993,50 R$ 21.326,00 R$ 49.319,50 

0407040099 CIRURGIA GERAL 
HERNIOPLASTIA INGUINAL 

(BILATERAL) 
35 R$           1.704,08 R$ 426,02 R$ 750,48 R$ 59.642,80 R$ 26.266,80 R$ 85.909,60 

0407040102 CIRURGIA GERAL 
HERNIOPLASTIA INGUINAL / 

CRURAL (UNILATERAL) 
107 R$              891,02 R$ 445,51 R$ 736,07 R$ 95.339,14 R$ 78.759,49 R$ 174.098,63 

0407040129 CIRURGIA GERAL HERNIOPLASTIA UMBILICAL 89 R$              869,98 R$ 434,99 R$ 638,98 R$ 77.428,22 R$ 56.869,22 R$ 134.297,44 

0407040137 CIRURGIA GERAL 
HERNIORRAFIA INGUINAL 

VIDEOLAPAROSCOPICA 
6 R$              753,90 R$ 376,95 R$ 562,83 R$ 4.523,40 R$ 3.376,98 R$ 7.900,38 

0409050032 CIRURGIA INFANTIL* 
CORRECAO DE HIPOSPADIA (1O 

TEMPO) 
10 R$              521,58 R$ 372,96 R$ 608,23 R$ 5.215,80 R$ 6.082,30 R$ 11.298,10 

0409050083 CIRURGIA INFANTIL* POSTECTOMIA 119 R$              219,12 R$ 219,12 R$ 277,39 R$ 26.075,28 R$ 33.009,41 R$ 59.084,69 

0409040126 CIRURGIA INFANTIL* ORQUIDOPEXIA BILATERAL 15 R$              770,64 R$ 385,32 R$ 685,44 R$ 11.559,60 R$ 10.281,60 R$ 21.841,20 

0409040134 CIRURGIA INFANTIL* ORQUIDOPEXIA UNILATERAL 76 R$              526,23 R$ 360,07 R$ 564,89 R$ 39.993,48 R$ 42.931,64 R$ 82.925,12 

0409010430 GINECOLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

CISTOCELE 
3 R$              745,08 R$ 372,54 R$ 624,22 R$ 2.235,24 R$ 1.872,66 R$ 4.107,90 

0409060100 GINECOLOGIA 
HISTERECTOMIA (POR VIA 

VAGINAL) 
9 R$              920,16 R$ 460,08 R$ 788,34 R$ 8.281,44 R$ 7.095,06 R$ 15.376,50 

0409060135 GINECOLOGIA HISTERECTOMIA TOTAL 34 R$           1.635,09 R$ 634,03 R$ 1.028,59 R$ 55.593,06 R$ 34.972,06 R$ 90.565,12 

0409060178 GINECOLOGIA 
HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ 

RESSECTOSCOPIO 
138 R$              804,42 R$ 173,33 R$ 304,33 R$ 111.009,96 R$ 41.997,54 R$ 153.007,50 

0409060186 GINECOLOGIA LAQUEADURA TUBÁRIA 642 R$              847,55 R$ 339,02 R$ 626,79 R$ 544.127,10 R$ 402.399,18 R$ 946.526,28 

0409070050 GINECOLOGIA 
COLPOPERINEOPLASTIA 

ANTERIOR E POSTERIOR 
13 R$           1.254,51 R$ 472,43 R$ 843,31 R$ 16.308,65 R$ 10.963,03 R$ 27.271,68 

0409070068 GINECOLOGIA 
COLPOPERINEOPLASTIA 

POSTERIOR 
3 R$              882,89 R$ 372,54 R$ 650,47 R$ 2.648,66 R$ 1.951,41 R$ 4.600,07 

0409070157 GINECOLOGIA 
EXERESE DE GLANDULA DE 

BARTHOLIN / SKENE 
8 R$              381,02 R$ 224,68 R$ 271,05 R$ 3.048,12 R$ 2.168,40 R$ 5.216,52 
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CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

0410010111 GINECOLOGIA 
SETORECTOMIA / 

QUADRANTECTOMIA 
275 R$              377,51 R$ 313,44 R$ 570,32 R$ 103.815,25 R$ 156.838,00 R$ 260.653,25 

0403010012 NEUROCIRURGIA CRANIOPLASTIA 10 R$           1.322,12 R$ 1.322,12 R$ 2.838,78 R$ 13.221,20 R$ 28.387,80 R$ 41.609,00 

0403020123 NEUROCIRURGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

SINDROME COMPRESSIVA EM 
TUNEL OSTEO-FIBROSO AO 

NIVEL DO CARPO 

69 R$              521,43 R$ 347,62 R$ 490,71 R$ 35.978,67 R$ 33.858,99 R$ 69.837,66 

0408010142 ORTOPEDIA 

REPARO DE ROTURA DO 

MANGUITO ROTADOR (INCLUI 
PROCEDIMENTOS 

DESCOMPRESSIVOS) 

153 R$           1.774,50 R$ 295,75 R$ 824,19 R$ 271.498,50 R$ 126.101,07 R$ 397.599,57 

0408050152 ORTOPEDIA 
RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 
EXTRA-ARTICULAR DO JOELHO 

1 R$           1.852,45 R$ 578,89 R$ 1.797,08 R$ 1.852,45 R$ 1.797,08 R$ 3.649,53 

0408050160 ORTOPEDIA 

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 

INTRA-ARTICULAR DO JOELHO 

(CRUZADO ANTERIOR) 

22 R$           3.204,36 R$ 1.602,18 R$ 4.281,93 R$ 70.495,92 R$ 94.202,46 R$ 164.698,38 

0408050179 ORTOPEDIA 

RECONSTRUCAO LIGAMENTAR 
INTRA-ARTICULAR DO JOELHO 

(CRUZADO POSTERIOR C/ OU S/ 

ANTERIOR) 

2 R$           3.216,38 R$ 1.602,18 R$ 3.780,58 R$ 6.432,77 R$ 7.561,16 R$ 13.993,93 

0408050667 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

LESAO AGUDA CAPSULO-

LIGAMENTAR MEMBRO 
INFERIOR (JOELHO / 

TORNOZELO) 

1 R$           1.199,36 R$ 473,83 R$ 1.897,50 R$ 1.199,36 R$ 1.897,50 R$ 3.096,86 

0408050888 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

ROTURA DE MENISCO COM 
SUTURA MENISCAL UNI / 

BICOMPATIMENTAL 

7 R$           1.444,22 R$ 578,89 R$ 1.222,77 R$ 10.109,54 R$ 8.559,39 R$ 18.668,93 

0408050896 ORTOPEDIA 

TRATAMENTO CIRÚRGICO DE 

ROTURA DO MENISCO COM 
MENISCECTOMIA PARCIAL / 

TOTAL 

17 R$           1.329,04 R$ 332,26 R$ 856,66 R$ 22.593,68 R$ 14.563,22 R$ 37.156,90 

0404010105 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
ESTAPEDECTOMIA 108 R$           2.101,23 R$ 676,26 R$ 1.379,21 R$ 226.932,84 R$ 148.954,68 R$ 375.887,52 

0404010210 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
MASTOIDECTOMIA RADICAL 182 R$           2.434,21 R$ 757,13 R$ 1.411,63 R$ 443.025,31 R$ 256.916,66 R$ 699.941,97 

0404010229 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
MASTOIDECTOMIA SUBTOTAL 278 R$           2.417,75 R$ 483,55 R$ 975,78 R$ 672.134,50 R$ 271.266,84 R$ 943.401,34 

0404010237 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
MICROCIRURGIA OTOLOGICA 85 R$           1.429,96 R$ 376,75 R$ 743,14 R$ 121.546,60 R$ 63.166,90 R$ 184.713,50 

0404010326 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
SINUSOTOMIA BILATERAL 483 R$              698,48 R$ 349,24 R$ 733,20 R$ 337.365,84 R$ 354.135,60 R$ 691.501,44 

0404010350 OTORRINOLARINGOLOG TIMPANOPLASTIA (UNI / 420 R$           2.026,84 R$ 618,15 R$ 1.178,97 R$ 851.272,80 R$ 495.167,40 R$ 
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CÓDIGO ESPECIALIDADE DESCRIÇÃO PROCEDIMENTO 

NÚMERO DE 

PROCEDIMENTOS 

A SEREM 

REALIZADOS 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

VALOR DO 

PROCEDIMENTO 

TABELA SUS 

VALOR MÉDIO 

DA AIH 

REFERENCIAL 

PARA 

FATURAMENTO 

VALOR DO 

INCENTIVO 

UNITÁRIO 

TOTAL 

VALOR 

TOTAL 

MÉDIO DA 

AIH 

VALOR 

TOTAL 

ESTIMADO 

IA BILATERAL) 1.346.440,20 

0404010415 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
TURBINECTOMIA 87 R$              829,32 R$ 315,65 R$ 482,98 R$ 72.150,84 R$ 42.019,26 R$ 114.170,10 

0404010482 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 

SEPTOPLASTIA PARA CORRECAO 

DE DESVIO 
1192 R$              780,32 R$ 247,46 R$ 380,04 R$ 930.141,44 R$ 453.007,68 

R$ 

1.383.149,12 

0404010520 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 
SEPTOPLASTIA REPARADORA 

NÂO ESTÉTICA 
57 R$              644,78 R$ 213,75 R$ 232,45 R$ 36.752,52 R$ 13.249,65 R$ 50.002,17 

0404020321 
OTORRINOLARINGOLOG

IA 

RINOPLASTIA PARA DEFEITOS 

POS-TRAUMATICOS 
8 R$              908,52 R$ 444,20 R$ 452,94 R$ 7.268,16 R$ 3.623,52 R$ 10.891,68 

0401020088 PROCTOLOGIA 
EXERESE DE CISTO SACRO-

COCCIGEO 
55 R$              359,30 R$ 143,72 R$ 270,67 R$ 19.761,50 R$ 14.886,85 R$ 34.648,35 

0407020217 PROCTOLOGIA 

ESFINCTEROTOMIA INTERNA E 

TRATAMENTO DE FISSURA 

ANAL 

30 R$              493,62 R$ 246,81 R$ 272,61 R$ 14.808,60 R$ 8.178,30 R$ 22.986,90 

0407020225 PROCTOLOGIA 
EXCISAO DE LESAO / TUMOR 

ANU-RETAL 
30 R$              384,07 R$ 335,35 R$ 391,87 R$ 11.522,10 R$ 11.756,10 R$ 23.278,20 

0407020276 PROCTOLOGIA 
FISTULECTOMIA / 

FISTULOTOMIA ANAL 
117 R$              635,30 R$ 254,12 R$ 398,78 R$ 74.330,10 R$ 46.657,26 R$ 120.987,36 

0407020284 PROCTOLOGIA HEMORROIDECTOMIA 212 R$              631,88 R$ 315,94 R$ 490,53 R$ 133.958,56 R$ 103.992,36 R$ 237.950,92 

0409010227 UROLOGIA NEFROLITOTOMIA 13 R$           4.091,20 R$ 818,24 R$ 1.717,89 R$ 53.185,60 R$ 22.332,57 R$ 75.518,17 

0409010235 UROLOGIA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA 490 R$           4.809,00 R$ 801,50 R$ 1.766,65 R$ 2.356.410,00 R$ 865.658,50 
R$ 

3.222.068,50 

0409010499 UROLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

INCONTINENCIA URINARIA VIA 

ABDOMINAL 

10 R$           1.351,70 R$ 386,20 R$ 711,54 R$ 13.517,00 R$ 7.115,40 R$ 20.632,40 

0409010561 UROLOGIA URETEROLITOTOMIA 80 R$           3.419,05 R$ 766,11 R$ 1.558,78 R$ 273.523,77 R$ 124.702,40 R$ 398.226,17 

0409030023 UROLOGIA 
PROSTATECTOMIA 

SUPRAPUBICA 
44 R$           1.702,91 R$ 1.001,71 R$ 1.757,68 R$ 74.927,91 R$ 77.337,92 R$ 152.265,83 

0409030040 UROLOGIA 
RESSECCAO ENDOSCOPICA DE 

PROSTATA 
80 R$           1.389,79 R$ 594,68 R$ 1.240,38 R$ 111.183,36 R$ 99.230,40 R$ 210.413,76 

0409040118 UROLOGIA 
NEOSTOMIA DE EPIDIDIMO / 

CANAL DEFERENTE 
79 R$              282,89 R$ 227,87 R$ 387,60 R$ 22.348,31 R$ 30.620,40 R$ 52.968,71 

0409040215 UROLOGIA 
TRATAMENTO CIRURGICO DE 

HIDROCELE 
62 R$              551,50 R$ 256,97 R$ 415,20 R$ 34.193,00 R$ 25.742,40 R$ 59.935,40 

0409070270 UROLOGIA 

TRATAMENTO CIRURGICO DE 

INCONTINENCIA URINARIA POR 

VIA VAGINAL 

20 R$           1.491,56 R$ 372,89 R$ 672,54 R$ 29.831,20 R$ 13.450,80 R$ 43.282,00 

 

 

*Faixa etária para a realização de cirurgias eletivas na Especialidade CIRURGIA INFANTIL: até 13 anos.  



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 004/2021 

 

P
ág

in
a1

0
1

 

ANEXO IV 
 

PACOTE DE PROCEDIMENTOS PARA O PRÉ-OPERATÓRIO 
 

CÓDIGO DA TABELA 
SUS 

DESCRIÇÃO 
NÚMERO ESTIMADO DE 

PROCEDIMENTOS A SEREM 
REALIZADOS 

VALOR DO PACOTE 
DE PROCEDIMENTOS 

PARA PRÉ-
OPERATÓRIO 

0202050017 
ANÁLISE DE CARACTERES FÍSICOS, ELEMENTOS E SEDIMENTO 

DA URINA 

7.103 R$ 50,00 

0202020070 DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE COAGULAÇÃO 

0202020134 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO DE TROMBOLASTINA PARCIAL 

ATIVADA TTP ATIVADA 

0202020142 
DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA 

(TAP) 

0202020150 
DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE MENOSSEDIMENTAÇÃO 

(VHS) 

0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO 

020403 RADIOGRAFIA DE TÓRAX (VALOR MÉDIO DA TABELA) 

0303010072 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA 

0211020036 ELETROCADIOGRAMA 

0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE 



 

 

 


