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Nº 003/2022 

PROCESSO Nº 04.000.713.22.03 
 
 
 
 
 
 

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 de 

prestadores de serviços de saúde, entidades públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, 

organizações sociais, e pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos (ainda que 

atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-BH), legalmente constituídos, localizados no 

Município de Belo Horizonte/MG na condição de sede e/ou filial, interessados em prestar 

SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA aos usuários do SUS-BH, com 

valores de remuneração pela Tabela de Procedimentos do SUS, acrescidos de complemento 

orçamentário-financeiro oriundo do Recurso Orçamentário do Tesouro (ROT) da Prefeitura 

Municipal de Belo Horizonte, conforme estabelecido neste Edital e em seus Anexos.  

 

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. O presente Edital tem por objetivo estabelecer critérios para o credenciamento de prestadores de 

serviços de saúde, entidades públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, organizações 

sociais, e pessoas jurídicas de direito privado com fins lucrativos (ainda que atualmente prestando 

serviços à SMSA/SUS-BH), legalmente constituídos, localizados no Município de Belo 

Horizonte/MG, na condição de sede e/ou filial, para futuras celebrações de contratos destinados 

ao fornecimento de SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA aos 

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

Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPM do Sistema Único de Saúde – SUS (cujos preços 

serão complementados com verba orçamentária-financeira oriunda do Recurso Orçamentário do 

Tesouro – ROT – da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte), para confeccionar: PRÓTESES 

TOTAIS REMOVÍVEIS, PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS DE CROMO E 

COBALTO, PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS TEMPORÁRIAS, PRÓTESES 

FIXAS (CORONÁRIAS / INTRARRADICULARES / FIXO-ADESIVAS-POR 

ELEMENTO), PLACAS OCLUSAIS E APARELHOS ORTODÔNTICOS, em caráter 

complementar, conforme as condições expostas neste instrumento e seus anexos. 

 

2.1.1. Este edital tem fulcro na Lei Federal nº 8.666/93, e suas modificações, estando o mesmo 

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

24 da Lei Federal nº 8.080/90 sob o sistema de Chamada Pública para Credenciamento. 

 

2.1.2. 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. 

 

CÓDIGO SICAM DESCRIÇÃO 

0354 SERVIÇO DE PRÓTESES DENTÁRIAS 
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2.2. No Exercício de 2021, houve a tentativa, por parte da SMSA, de credenciar interessados em 

prestar os serviços previstos no objeto deste Chamamento Público. Entretanto, o certame foi 

caracterizado como deserto, sob alegação de defasagem nos valores de remuneração dos 

procedimentos pela Tabela do Ministério da Saúde em relação aos praticados no mercado. Diante 

desse cenário, esta SMSA realizou um estudo acerca dos valores pagos em outras Administrações 

Públicas do país, o que confirmou este fato, bem como reafirmou a necessidade de complementar 

o valor financeiro de alguns procedimentos por parte da SMSA, no sentido de custeá-los com 

preços diferenciados, especificamente dos que incidem sobre os procedimentos estabelecidos nos 

LOTES I e III, para, desta forma, atrair pessoas jurídicas para participar do processo de 

credenciamento e, assim, assegurar a previsão constitucional de assistência integral à saúde da 

população estabelecida na Política Nacional de Saúde Bucal, na Atenção Primária e Secundária.   

  

2.3. A necessidade de percorrer várias etapas para a confecção de próteses odontológicas, que 

acontecem no consultório odontológico e no laboratório durante o processo de sua execução, 

sendo, estes trabalhos, transportados diversas vezes entre o Centro de Saúde/Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e o Laboratório para realizar a confecção dos modelos em 

gesso, estruturas, montagens de dentes em cera e prensagem. As próteses odontológicas são 

frágeis e podem danificar durante os grandes percursos de deslocamentos devido às trepidações. 

Além disso, as estruturas em cera, quando submetidas à altas temperaturas, podem amolecer e 

causar deslocamento dos dentes e alterar as referências para a conclusão dos trabalhos. Estes 

problemas podem também ocorrer quando os trabalhos são transportados em motocicletas, o que 

é mais comum atualmente. Por isso, o cuidado no transporte é essencial para manter a integridade 

e garantir a qualidade de todas as etapas até a conclusão e entrega/instalação do produto ao 

usuário. 

  

2.3.1. Estas intercorrências ocasionam repetições e atrasos na entrega dos serviços, ocasionando 

insatisfação dos profissionais e usuários. Assim, para a garantia da qualidade e a celeridade 

na execução do serviço, os prestadores deverão estar sediados ou ter uma filial no 

Município de Belo Horizonte/MG.  

     

2.3.2. A SMSA/SUS-BH conta atualmente com 152 (cento e cinquenta e dois) Centros de Saúde, 

onde estão lotadas 314 (trezentos e quatorze) Equipes de Saúde Bucal (ESB) com proposta 

de ampliação no plano Municipal de Saúde e 64 (sessenta e quatro) equipes de apoio, que 

ofertam Próteses Totais Removíveis e Próteses Parciais Removíveis Temporárias, 

utilizando, para tanto, o laboratório próprio e os laboratórios credenciados.  

  

2.3.3. O Município possui ainda 04 (quatro) Centros de Especialidades Odontológicas/CEO, 

onde os profissionais especialistas realizam procedimentos clínicos em diversas 

especialidades que incluem: Prótese, Ortodontia e Disfunção da Articulação Temporo-

Mandibular, que necessitam do apoio de Laboratório de prótese para a confecção de 

Próteses Totais, Próteses Parciais Removíveis de Cromo e Cobalto, Próteses Fixas, Placas 

Oclusais e Aparelhos Ortodônticos.  

  

 CEO Barreiro: Avenida Menelick de Carvalho nº10 – Barreiro de Cima – BH/MG;   

  

 CEO Centro-Sul: Rua Carijós nº 528 - Centro - BH/MG  

  

 CEO Paracatu: Rua Goitacazes nº1550 – Barro Preto BH/MG  

  

 CEO Venda Nova: Rua Eugênio Volpini nº143 – São João Batista – Venda Nova – 

BH/MG.  
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2.3.3.1. O Município conta 02 (dois) prestadores credenciados ao SUS-BH:   

  

 UFMG: Av. Antônio Carlos, nº 6627, Pampulha, CEP: 31.270-901 (Ente 

Público);  

  

 PUC MINAS: Av. D. José Gaspar, nº 500, Coração Eucarístico, CEP: 30.535-

901 (entidade filantrópica).  

  

2.4. Em 2019, a SMSA/SUS-BH ofertou 7.875 (sete mil oitocentos e setenta e cinco) próteses 

dentárias aos usuários da Rede SUS-BH e, em 2021, apesar da redução dos atendimentos eletivos 

devido à pandemia do novo coronavírus, a SMSA/SUS-BH foram 2.432 (duas mil, quatrocentos 

e trinta e duas) próteses dentárias ofertadas aos usuários da Rede SUSBH. (Fonte: RDQA 2021)  

   

2.5. O Centro de Especialidade Odontológica/CEO Centro Sul possui um laboratório próprio, que não 

consegue realizar o atendimento à toda a demanda da rede municipal, tornando necessário a 

complementação   da oferta através   da   compra de serviços de outros laboratórios de prótese 

dentária.   

  

2.6. Para a garantia da qualidade do atendimento aos usuários do SUS-BH, a execução do serviço 

deverá atender às necessidades, condições e normas estabelecidas pela SMSA-BH no Anexo VIII 

deste Edital, que trata da Forma de Prestação do Serviço, especialmente, a sua execução, as 

condições para a validação/atestamento e o faturamento.  

 

2.7. Esta prestação de serviços deverá contemplar também o estabelecido na Instrução de Serviço 

SMSA/SUS-BH nº 001/2007 (publicada no DOM-PBH em 23/08/2007, vide Anexo XVIII deste 

Edital).  

 

2.8. 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 previsto no Anexo I deste 

Edital. 

 

2.9. 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. 

 

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

 ANEXO I – Descrição do Objeto e Quantitativo Estimado; 

 

 ANEXO II – Tabela de Procedimentos por Lote e Preços Máximos; 

 

 ANEXO III – Apresentação da Proposta de Prestação de Serviços ao SUS-BH; 

 

 ANEXO IV – Comprovação da Capacidade Técnica/Operacional; 

 

 ANEXO V – Critérios de Classificação e Desempate; 

 

 ANEXO VI – Declaração das Marcas dos Produtos Utilizados; 

 

 ANEXO VII – Critérios para a Avaliação das Amostras; 

 

 ANEXO VIII – Forma da Prestação do Serviço; 
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 ANEXO IX – Modelo de Impresso para o Atestamento pela Atenção Primária; 

 

 ANEXO X – Especificação das Embalagens para Tranportar os Trabalhos; 

 

 ANEXO XI – Nota Técnica do Ministério da Saúde; 

 

 ANEXO XII – Modelo de Declaração de Reivindicação de Prestação Mínima de Serviços; 

 

 ANEXO XIII – Modelo de Declaração de Aceitação das Diretrizes e Normas; 

 

 ANEXO XIV – Modelo de Declaração de Aceitação dos Serviços; 

 

 ANEXO XV – Modelo de Declaração de Anuência dos Preços; 

 

 ANEXO XVI – Modelo de Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo da Habilitação; 

 

 ANEXO XVII – Modelo de Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; 

 

 ANEXO XVIII – Instrução de Serviço SMSA/SUS Nº001/2007; 

 

 ANEXO XIX – Portaria SMSA/SUS-BH Nº 0072/2019; 

 

 ANEXO XX – Minuta do Contrato; 

 

 ANEXO XXI – Termo de Referência. 

 

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. 

mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
mailto:cplsmsa@pbh.gov.br
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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 Prestadores de Serviços de Saúde, Entidades 

Públicas, Filantrópicas, Entidades Sem Fins Lucrativos, Organizações Sociais, e Pessoas 

Jurídicas de Direito Privado com Fins Lucrativos (ainda que atualmente prestando serviços 

à SMSA/SUS-BH), legalmente constituídos, localizados no Município de Belo 

Horizonte/MG, na condição de sede e/ou filial, que satisfaçam as condições definidas neste 

Edital e seus Anexos. 

 

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

Saúde que se enquadrarem em quaisquer das situações a seguir: 

 

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

 

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

de Governo; 

 

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

 

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

 

4.2.5. 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; 

 

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

 

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

 

4.2.8. 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 

 

4.2.9. Demais hipóteses proibitivas vigentes. 

 

4.3. A observância das vedações do subitem 4.2, é de inteira responsabilidade da 

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

cabíveis. 

 

4.4. Por ocasião da participação neste credenciamento, será assegurado às entidades filantrópicas e 

sem fins lucrativos o direito de preferência em relação às empresas não qualificadas nessa 

categoria, conforme preceituam a CR/88, em seu artigo 199, § 1º e Lei Federal nº 8.080/90, 

artigos 24 e 25. 

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

declarações mencionadas nas alíneas “a” até “g” pertencentes ao subitem 7.1.3 deste Edital. 

 

 

http://www.pbh.gov.br/
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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 003/2022 

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 5.3 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; 

 

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; 
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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 exerce ou exerceu prestação de 

serviços de natureza compatível com o objeto 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. De acordo com os subitens 8.5 e 8.6 deste Edital, o(s) prestador(es) credenciado(s), 

estará(ão) sujeito(s) à habilitação junto ao Ministério da Saúde como Laboratório 

Regional de Prótese Dentária (LRPD) para a prestação de serviços aos usuários do SUS, 

e de acoprdo com a Nota Técnica (Anexo XI deste Edital),  deverá possuir, no mínimo, 

01 (um) profissional com o CBO: 3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – 

Cirurgião-Dentista. Por isso, devem  apresentar cópia autenticada do título de Técnico em 

Prótese Dental e/ou Cirurgião Dentista responsável, e demais especialidades, mestrado e 

doutorado do mesmo, se houver, comprovadas por Certificados reconhecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC), bem como dos registros no cadastro de especialistas dos 

respectivos Conselhos Federal e Regionais de Odontologia. 

  

6.3.3. O Interessado deverá estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

– CNES, assim como os seus funcionários, sendo o CNES compatível com  o objeto do 

Chamanento. Assim, pede-se a comprovação de registro do estabelecimento no Cadastro 

Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, do estabelecimento e dos seus 

funcionários. 

 

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

www.cnes.datasus.gov.br, conter carimbo e rubrica do Prestador. 

 

6.3.3.2. O CNES deverá ser compatível com o objeto deste credenciamento público e 

deverá estar atualizado no Sistema Cadastral/CNES há no máximo 03 (três) meses.  

 

 

http://www.cnes.datasus.gov.br/
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6.3.4. Conforme o subitem 8.7 deste Edital, o Interessado/Proponente deverá cumprir todas as 

exigências sanitárias cabíveis, estabelecidas no Código Sanitário da Vigilância Sanitária, 

regido pela Lei Municipal nº7.031/96, RDC nº50/2002, Lei nº 11.129/2018 e demais 

normas legais aplicadas à atividade de serviço, bem como, o Alvará de funcionamento. 

Para tanto, precisa apresentar o Alvará Sanitário expedido pela Vigilância Sanitária 

Municipal, vigente até a data de abertura dos envelopes sob pena de desclassificação, e em 

consonância com o endereço do estabelecimento de saúde fornecido pelo 

Interessado/Proponente, nos termos da legislação em vigor. 

 

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 licitante apresentar comprovante da 

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

vigor. 

 

6.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do 

Interessado/Proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

devendo ser observados os subitens abaixo para o devido enquadramento.  

   

6.4.2.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a Demonstração 

Contábil do Resultado do Último Exercício Social, assim apresentados:  

   

a. publicados em Diário Oficial; ou  

  

b. publicados em Jornal; ou  

 

c. por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do Interessado/Proponente ou registrado no 

órgão de registro equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de 

Encerramento; ou  

  

d. na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução 

Normativa da RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações.  

   

6.4.2.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas no 

art. 1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

Interessado/Proponente ou registrado no órgão de registro equivalente. 

 

6.4.2.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração 

Contábil do Resultado do Último Exercício Social deverão estar assinadas por 

Contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrados no 

Conselho Regional de Contabilidade.  

  

6.4.3. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da 

aplicação das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Interessado que apresentar 
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resultado igual ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados:  

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

   

LC =  Ativo Circulante  

         Passivo Circulante  

 

6.4.3.1. O Interessado/Proponente que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer 

dos índices referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido ou 

capital social mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta.  

 

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 XVI 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 XVII do Edital); 

 

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

(vide modelo constante no Anexo XIII deste Edital), 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 (inclusa 

como Anexo XIX deste Edital), publicada no DOM-PBH em 05/04/2019; 

 

d) Declaração de que está de acordo com os preços estabelecidos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, com o 

complemento orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH. (vide modelo constante 

no Anexo XV do Edital); 
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e) Declaração renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação 

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

 

f) Declaração de que aceita e se obriga a executar os serviços de acordo com o estabelecido 

neste Edital (vide modelo constante no Anexo XIV do Edital); 
 

g) Declaração informando as especificações e marcas/fabricantes das resinas acrílicas 

termo e autopolimerizáveis, dos dentes de acrílico, dos cerômeros, dos fios ortodônticos 

e dos metais usados nas próteses removíveis, unitárias e fixas, placas oclusais e 

aparelhos ortodônticos, para fins de acompanhamento da qualidade do serviço prestado 

durante a vigência contratual, conforme o modelo constante no Anexo VI deste Edital. 

O fiscal do contrato, nomeado pela SMSA durante a fase de formalização da 

contratação, poderá solicitar as notas fiscais para comprovação do uso das 

marcas/fabricantes indicadas pelo Prestador dos Serviços; 

 

7.1.3.1. As declarações exigidas nas alíneas “a” até “g” 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 “g” 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. 

 

7.5. Em caso de inabilitação, os Interessados/Proponentes serão comunicados acerca do resultado do 

julgamento mediante publicação do Diário Oficial do Município, abrindo-se prazo de 5 (cinco) 

dias úteis, a contar da publicação, para interposição de recurso devidamente fundamentado e 

encaminhado à Comissão Especial de Licitação, nos termos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

8. DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

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 portuguesa, sem emendas, 

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

pelo representante legal do Interessado/Proponente. 

 

8.2. O Interessado/Proponente deverá prestar os serviços compatíveis com o objeto deste 

Chamamento Público.  

 

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

Interessado/Proponente, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 

previamente encaminhados, autorizados pela SMSA, e efetivamente prestados e comprovados 
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pelas Unidades Solicitantes. 

 

8.4. Os serviços deverão ser entregues no município de Belo Horizonte, junto aos solicitantes dos 

Centros de Saúde / Regional / CEO e/ou prestadores conveniados. 

 

8.5. O(s) prestador(es) credenciado(s), estará(ão) sujeito(s) à habilitação junto ao Ministério da Saúde 

como Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) para a prestação de serviços aos usuários 

do SUS.  

 

8.6. De acordo com o estabelecido no Anexo XI - Nota Técnica do Ministério da Saúde, 

independentemente da situação, o LRPD deverá possuir, no mínimo, 01 (um) profissional com o 

CBO: 3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista (qualquer CBO dentro 

desta família), ambos com carga horária ambulatorial exigida pelo SUS e cadastrados no CNES.  

  

8.6.1. Para o lançamento e cobrança dos procedimentos “Placa oclusal” e “Aparelho 

ortodôntico” no Sistema de Gerenciamento da Tabela Unificada de Procedimentos – 

SIGTAP exige-se o cadastramento de 01 (um) profissional com o CBO: 2232 – 

Cirurgião Dentista, no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES). 

 

8.6.2. Os Interessados/Proponentes neste credenciamento deverão ter, vinculados ao laboratório, 

profissionais correspondentes aos 02 (dois) CBO, ou seja, CBO 322410 Protético Dentário 

e CBO 2232 Cirurgião Dentista, devidamente cadastrados no CNES. 

 

8.7. O Interessado/Proponente deverá cumprir todas as exigências sanitárias cabíveis, estabelecidas 

no Código Sanitário da Vigilância Sanitária, regido pela Lei Municipal nº7.031/96, RDC 

nº50/2002, Lei nº 11.129/2018 e demais normas legais aplicadas à atividade de serviço, bem 

como, o Alvará de funcionamento.   

 

8.8. Quanto à oferta de prestação de serviços: 

 

8.8.1. O Interessado/Proponente, em consonância com a sua capacidade operacional, poderá 

concorrer a um ou mais lotes; 

 

8.8.2. Interessado/Proponente, em consonância com a sua capacidade operacional, deverá ofertar 

todos os procedimentos do(s)  lote(s) do seu interesse, escolhido(s) dentre aqueles 

especificados no Anexo I deste Edital, não sendo admitida, sob nenhuma hipótese, a 

restrição da oferta de algum procedimento pertencente ao mesmo lote; 

 

8.8.3. O Interessado/Proponente deverá apresentar sua oferta detalhada, conforme Modelo de 

Propostas constante no Anexo III deste Edital, em consonância com a estimativa de 

demanda da SMSA e com a sua capacidade técnica operacional declarada no Anexo IV 

deste Edital, e devidamente cadastrada na CNES. Os quantitativos de procedimentos 

máximos mensal/anual não poderão ultrapassar os limites mensais/anuais estabelecidos no 

Anexo I deste Edital.  

 

8.8.4. Os preços apresentados serão os dos valores de remuneração estabelecidos na Tabela de 

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

de complementação orçamentário-financeira do Recurso Orçamentário do Tesouro da 

Prefeitura de Belo Horizonte para os procedimentos dos lotes I e III, conforme estabelecido 

no Anexo II deste Edital, não se admitindo quaisquer outros acréscimos.  

 

8.9. A Comissão Técnica, que avaliará as propostas apresentadas, poderá solicitar à Vigilância 
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Sanitária Municipal, parecer conclusivo quanto à viabilidade da proposta/oferta do 

Interessado/Proponente no tocante à sua capacidade técnica, operacional e estrutura física do 

Laboratório. Caso seja necessário, poderá também ocorrer uma visita técnica ao local da 

prestação dos serviços, sem agendamento prévio, pelos representantes da Comissão de Avaliação 

Técnica que emitirão o parecer. 

 

8.10. A proposta deverá ser apresentada conforme o Anexo III deste Edital, contendo oferta de 

produção anual de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) para cada procedimento contido 

em cada lote a ser ofertado pelo interessado/Proponente. A oferta de produção anual inferior a 

35% (trinta e cinco por cento) para qualquer procedimento previstos no(s) lote(s) de interesse 

do Proponente, ensejará na desclassificação do Interessado em participar deste processo de 

credenciamento. 

  

8.10.1. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste instrumento. O Interessado será responsável 

por todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas.  

 

8.11. As propostas deverão estar de acordo com as exigências deste Edital e seus Anexos, e deverão 

conter, na forma e no conteúdo, especialmente:  

 

8.11.1. Razão social completa do Interessado/Proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Código 

CNES, endereço, telefone, e-mail e fax, se houver.  

 

8.11.2. Número do Edital de Chamamento Público relativo a este instrumento.  

  

8.11.3. Nome e número do banco e da agência, e número da conta corrente.  

 

8.12. 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).  

 

9. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: 

 

9.1. O Prestador de Serviços será desclassificado e, consequentemente, será inabilitado, se houver 

ocorrência de qualquer uma das seguintes situações: 

 

9.1.1. 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; 

 

9.1.2. 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; 

 

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

Anexos; 

 

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

credenciamento; 
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9.1.5. Forem apresentados documentos não autenticados em cartório (quando essa forma de 

apresentação assim for exigida no Edital). 

 

9.2. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste Edital serão 

desconsideradas.  

 

10. DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DOS PROCEDIMENTOS: 

 

10.1. A Secretaria Municipal de Saúde exigirá, dos prestadores enquadrados nas exigências 

relacionadas no subitem 10.1.1.1 deste Edital, a apresentação de 1 (uma) amostra de cada 

procedimento do(s) lote(s) ofertado(s), no sentido de avaliar a qualidade daquilo que será 

disponibilizado aos usuários do SUS-BH. 

 

10.1.1. Prazo, condições e endereço de entrega das amostras:  

 

10.1.1.1. Os Interessados/Proponentes cujas propostas ofertadas estiverem em 

consonância com as disposições previstas neste Edital e seus Anexos, e cujas 

documentações forem aprovadas nas condições de habilitação exigidas nos 

subitens 6.1 (regularidade jurídica), 6.2 (regularidade fiscal e trabalhista), 6.3 

(qualificação técnica), e 6.4 (qualificação econômico-financeira), todas 

existentes neste instrumento convocatório, deverão entregar à Comissão 

Especial de Licitação (CEL) 01 (uma) unidade de amostra de cada 

procedimento que compõe o(s) lote(s) ofertado(s). 

 

10.1.1.2. Essas amostras deverão conter a identificação do Prestador de Serviços e a 

especificação técnica do produto. A entrega deverá ocorrer em até 5 (cinco) 

dias úteis, contados a partir do momento em que o Interessado/Proponente for 

contatado pela Comissão Especial de Licitações (CEL). As amostras deverão 

ser entregues no setor de protocolo da SMSA, situado na Av. Afonso Pena, nº 

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

   

10.1.2. Critérios avaliativos das amostras:  

  

10.1.2.1. As amostras serão avaliadas por uma comissão composta pelas Referências 

Técnicas da Coordenação de Saúde Bucal da SMSA, a partir de inspeções 

visuais, quando adotarão os seguintes critérios avaliativos:  estética, 

caracterização das próteses, acabamento, presença de corrosões e 

polimento. 

 

10.1.2.2. Ao final dessa avaliação, será preenchido o formulário de inspeção visual das 

amostras (Anexo VII deste Edital) para todas as amostras de procedimentos 

do(s) lote(s) ofertado(s) por cada Interessado/Proponente notificado pela CEL. 

Nesse formulário será indicado se as amostras disponibilizadas pelo(s) 

Prestador(es) de Serviço(s) foram aprovadas ou reprovadas pela área técnica 

competente da SMSA. Esse resultado será acompanhado pela devida 

justificativa a ser elaborada pelos profissionais que representam a comissão 

julgadora das amostras. O(s) lote(s) ofertado(s) pelo Interessado/Proponente 

somente será(ão) aprovado(s) se todas as amostras pertinentes aos 

procedimentos que o(s) compõe(õem) forem integralmente aprovadas.  

 

10.1.2.3. Caso seja do interesse do Prestador de Serviços que disponibilizou as amostras 

acompanhar a avaliação das mesmas pela Comissão Técnica da SMSA, o 
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Proponente deverá manifestá-lo no momento de entrega das suas amostras à 

Comissão Especial de Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte. 

 

10.1.2.4. O resultado da avaliação das amostras será publicado no Diário Oficial do 

Município (DOM-PBH), juntamente com o resultado da habilitação deste 

credenciamento público.  

 

10.1.2.5. A contar da publicação do resultado do credenciamento no Diário Oficial do 

Município (DOM-PBH), os Interessados/Proponentes que tiverem as suas 

amostras reprovadas terão o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a 

retirada das mesmas junto à SMSA, no seguinte endereço: Av. Afonso Pena, 

nº 2.336, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG (no horário compreendido entre 

9:00 e 17:00 horas). O não cumprimento do prazo estipulado neste subitem 

acarretará no descarte oportuno dessas amostras pela SMSA.  

 

10.1.2.6. As amostras aprovadas ficarão retidas pela SMSA para fins de comparação 

com os produtos fornecidos durante a prestação dos serviços. Somente após o 

término da vigência contratual com o Prestador de Serviços que essas amostras 

aprovadas serão devolvidas ao mesmo. 

 

11. DO CREDENCIAMENTO DOS INTERESSADOS/PROPONENTES: 

 

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

 

11.1.1. Os Interessados/Proponentes deverão estar com toda a documentação exigida e em 

vigor, ter a proposta elaborada em consonância com este Edital e possuir as amostras 

entregues aprovadas pela SMSA/SUS-BH.  

 

11.1.2. Terão preferência de contratação, os Interessados/Prestadores Públicos, seguidos pelas 

entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º, do artigo 

199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal nº 8.080/90. 

 

11.1.3. A Comissão Especial de Licitação (CEL), após receber e conferir toda a documentação 

pertinente, encaminhará o processo de credenciamento à Coordenação Técnica de Saúde 

Bucal / Diretoria de Assistência à Saúde da SMSA, que emitirá parecer técnico sobre a 

avaliação das propostas apresentadas pelos Interessados/Proponentes e, mediante este 

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

instrução processual.  

 

11.1.4. 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. 

 

11.1.5. Serão selecionados somente os Interessados que apresentarem proposta de oferta e 

capacidade técnica para prestar os serviços estabelecidos no Anexo I deste Edital, 

contendo a oferta mínima de produção anual de 35% (trinta e cinco por cento) de todos 

os procedimentos contidos no(s) LOTE(S) para o(s) qual(is) tem interesse, sem 

restrição de oferta, até o teto definido para o lote e pelo valor total.  
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11.1.6. Serão contratados os Interessados/Proponentes que atenderem a todas as condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, e com as maiores pontuações, de acordo com 

os critérios de seleção estabelecidos no Anexo V (pertencente a este Edital).  

 

11.1.7. Se houver, mais de 01 (um) Interessado/Proponente para um ou mais lotes, aprovado 

neste Chamamento Público/Credenciamento, será realizado o rateio proporcional da 

execução dos procedimentos entre os prestadores aprovados, respeitadas a proposta 

apresentada e a capacidade operacional dos mesmos que estão registradas no CNES de 

acordo com os critérios estabelecidos no Anexo V deste Edital. 

 

11.1.8. O Interessado/Proponente não poderá terceirizar da prestação dos serviços objeto deste 

credencimento público.  

 

11.1.9. Possuir cadastro ativo no SUCAF: 

 

11.1.9.1. 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 

 

11.1.10. Possuir Linha de Serviço compatível com o objeto deste Credenciamento. 

 

11.1.10.1. 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 execução do contrato, o Prestador dos Serviços será descredenciado se ficar 

comprovada a ocorrência de qualquer um dos seguintes cenários: 

 

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(a) gerente do Centro de Saúde assine o impresso do 

atestamento em branco, ou mais de uma vez para o mesmo usuário, ou fora das condições 

estabelecidas neste documento;  

 

12.1.5. Ofertar ou solicitar ao usuário e/ou profissional da SMSA/SUS-BH o fornecimento de 

quaisquer materiais para a realização dos trabalhos;  

 

12.1.6. Ofertar ao usuário ou ao profissional da SMSA/SUS-BH, produtos que não tenham sido 

previstos neste instrumento;  

 

12.1.7. 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. 
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12.1.8. O não atendimento às determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

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

12.1.9. Desempenhar os serviços fora das normas técnicas vigentes ou em desacordo com as 

mesmas, contrariando os regulamentos emanados desta SMSA/SUS-BH 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. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operacional do 

prestador de serviços poderá ensejar a rescisão do contrato.  

 

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

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

 

12.4. 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 anual de referência da contratação é de R$ 1.695.732,60 (um milhão, seiscentos e 

noventa e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais, e sessenta centavos), sendo R$1.167.775,80 

(um milhão, cento e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) 

da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do SUS de 

remuneração oriunda do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS), e R$527.956,80 (quinhentos e 

vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais, e oitenta centavos) oriundos do Recurso 

Orçamentário do Tesouro Municipal (ROT), incidindo sobre os procedimentos previstos nos 

LOTES I e III.  

 

13.1.1. Tendo em vista que o contrato a ser celebrado terá a vigência de 05 (cinco) anos, o valor 

de referência da contratação previsto para este período é de R$ 8.478.663,00 (oito 

milhões, quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três mil reais), dos 

quais R$5.838.879,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta 

e nove reais) são referentes aos valores de remuneração da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) e 

R$2.639.784,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e 

quatro reais) oriundos do Recurso Orçamentário do Tesouro Municipal (ROT).  

 

13.1.2. O prestador de serviços poderá denunciar o ajuste, a qualquer tempo, bastando, para 

tanto, notificar a Administração, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.  

 

13.2. Os valores estabelecidos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos 

reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde. 
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13.2.1.  Os reajustes da Tabela SUS, caso ocorram, não dependerão da celebração de Termos 

Aditivos. Entretanto, deverão constar do Processo Administrativo da CONTRATADA, 

a origem e a autorização do reajuste pelo Ministério da Saúde.  

 

13.2.2. O reajuste do complemento orçamentário-financeiro oriundo do Recurso 

Orçamentário do Tesouro (ROT/PBH) dependerá da disponibilidade de recursos do 

erário municipal;  

  

13.2.3. No caso supracitado, a manutenção ou a alteração do valor de complementação para 

cada um dos procedimentos que estão acobertados pelo Recurso Orçamentário do 

Tesouro (ROT/PBH) dependerão da sua disponibilidade orçamentária, de acordo com 

o interesse público, mediante decisão do gestor municipal.  

 

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

dotação orçamentária:  

2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.49.00.00.1.2 

 

13.4. 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 Interessado/Proponente, com base em motivo justificado e aceito pela 

Gerência de Contratos e Convênios (GCCON) da Secretaria Municipal de Saúde de Belo 

Horizonte. 
  

14.1.2. A recusa injustificada do Interessado/Proponente em assinar o contrato dentro do prazo 

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

legalmente estabelecidas. 

 

14.2. Para todos os efeitos legais, a vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, com início a 

partir da data da 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.   

  

14.2.1. A justificativa para esse prazo de vigência está ancorada no fato da prestação de serviços 

de saúde ser de natureza contínua, e visar o tratamento e a reabilitação em saúde bucal, 

a redução do risco de doença e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação assistencial, 

devidamente fundamentadas nos artigos 6º e 196 da Constituição da República 

Federativa do Brasil/1980.  

  

14.2.2. Em caso de recusa de algum Credenciado em formalizar o Contrato, os serviços serão 

redistribuídos entre os demais credenciados no presente processo, respeitando os 

critérios de distribuição previsto neste documento, de acordo com a classificação e a 

capacidade técnica operacional, a critério das partes.  

 

14.3. É vedada a participação de empresas reunidas em consórcio.   
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Justificativa:   
A participação de consórcio não garante e/ou amplia a competitividade, podendo até restringir 

a concorrência, pois as empresas consorciadas deixariam de competir entre si e ainda não 

daria condições de participação a outras empresas, levando a Administração a não selecionar 

a proposta mais vantajosa. 

 

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 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.  

 

14.5. 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. 

 

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 

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. 

 

16. DA RESCISÃO DO CONTRATO: 

 

16.1. O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 

8.666/93 e, na Portaria SMSA/SUS-BH Nº 072/2019 (publicada em 05/04/2019 no DOM-PBH, 

vide Anexo XIX deste Edital), desde que formalmente motivado nos autos, sem prejuízo das 

multas previstas na cláusula das Sanções Administrativas deste documento, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses da Contratada:  

 

16.1.1. Descumprir cláusulas contratuais; 

  

16.1.2. Não atender as solicitações contidas nas ordens de serviços;  

  

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

  

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

  

16.1.5. Solicitar e/ou exigir que o solicitante assine fatura ou atestamento em branco;  

  

16.1.6. Solicitar qualquer tipo de doação;  

  

16.1.7. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e Avaliação, 

Auditoria e/ou Ouvidoria sobre o trabalho. 
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16.1.8. Alterar ou modificar sua estrutura física de modo que acarrete diminuição de sua 

capacidade operacional.  

  

16.1.9. Atrasar injustificadamente a execução do contrato, bem como paralisá-lo sem justa 

causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH;  

  

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

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes;  

 

16.1.11. Descumprir regras e condições fixadas para a execução dos trabalhos;  

 

16.1.12. Cometer reiteradamente faltas na sua execução dos trabalhos contratados;  

  

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

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

  

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

determinadas pelo Gestor do SUS-BH, além das estabelecidas na cláusula Do 

Descredenciamento prevista neste documento.  

  

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

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

16.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

16.2.1. Determinada por ato unilateral e formal da Administração Municipal, nos casos 

enumerados no subitem anterior;  

  

16.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração Municipal;  

  

16.2.3. Judicial, nos termos da legislação.  

  

16.3. O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público, devidamente justificado, sem 

direito à indenização à contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.  

  

16.4. 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.  

  

16.5. 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 

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

Anexo XIX deste Edital).  

  

16.6. Da decisão da SMSA/SUS-BH de rescindir os Contratos, caberá ao prestador pedido de recurso, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.  
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16.7. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a SMSA/SUS-

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

 

17. REGIME DE EXECUÇÃO: 

  

17.1. No processo de produção dos trabalhos de prótese odontológica, o prestador fica proibido de 

prestar qualquer assistência direta ao usuário, conforme Resolução do Conselho Federal de 

Odontologia nº 185/93, § 2º, inciso I: É vedado aos técnicos em prótese dentária prestar, sob 

qualquer forma, assistência direta aos clientes.  

  

17.2. A execução do serviço deverá seguir as normas e fluxos estabelecidos no Anexo VIII – Forma 

de Prestação do Serviço – deste Edital.  

  

17.3. De acordo com a necessidade, os fluxos e os impressos utilizados poderão ser readequados ou 

novos poderão ser criados, a critério da SMSA/SUS-BH, devendo ser comunicados 

imediatamente aos prestadores de serviços de saúde credenciados.  

  

17.4. ATESTAMENTO - Validação do serviço prestado   

  

O ATESTAMENTO é a comprovação da execução do serviço com a qualidade esperada e 

dentro dos prazos estabelecidos neste documento.   

  

17.4.1. Após a finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista 

solicitante do Centro de Saúde/CEO/conveniada deverá proceder o Atestamento de cada 

prótese adaptada no usuário. (ver item 5 do Anexo VIII deste Edital).  

  

17.4.2. Para o ATESTAMENTO, deve-se considerar as condições estabelecidas abaixo:  

  

a) Para as Próteses Totais Removíveis, Próteses Parciais de Cromo e Cobalto e 

Prótese Parciais Removíveis Temporárias, deve-se atestar somente após a fase 

laboratorial de PRENSAGEM, preferencialmente após a instalação na boca do 

usuário, com a qualidade devida e nos prazos estabelecidos neste documento.  

  

b) Se o serviço foi concluído com qualidade, mas o prestador não cumpriu os prazos 

estabelecidos neste documento, o profissional executante poderá, se for vantajoso 

para o usuário e/ou para a SMSA-BH, instalá-lo e atestar, mas deverá, junto com 

o gerente da Unidade, notificar o prestador por e-mail, com cópia para a Coordenação 

de Saúde Bucal/DIAS/SMSA/SUS-BH.   

  

c) A reincidência do prestador no descumprimento dos prazos estabelecidos deverá ser 

notificada, formalmente, à Coordenação de Saúde Bucal/DIAS/SMSA/SUS-BH.  

  

d) A(s) Prótese(s) Unitária(s) Fixa(s)/Placa/Aparelho Ortodôntico serão 

atestadas/validadas  após a conclusão, preferencialmente após instalados, observando 

e atestando a devida qualidade.  

  

17.4.3. Condições Especiais para atestar/validar a prestação do serviço:  

  

a) IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DA PRÓTESE(S) UNITÁRIA(S) 

FIXA(S) / PLACA / APARELHO ORTODÔNTICO:  

Diante da impossibilidade de instalação da(s) As Prótese(s) Unitária(s) Fixa(s), 

Placas e Aparelho(s) Ortodôntico(s) concluídos e entregues no devido prazo, por 
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motivos relacionados à impedimento do usuário/abandono do tratamento, conforme 

estabelecido no subitem 17.4.4, abaixo, os trabalhos serão atestados e faturados nos 

valores dos trabalhos concluídos.  

  

b) IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES REMOVÍVEIS:  

Diante da impossibilidade da instalação da(s) Prótese(s) Removíveis (totais ou 

parciais), por motivos relacionados ao impedimento do usuário/abandono do 

tratamento, conforme descrito no item 17.4.4, abaixo, estas serão consideradas 

concluídas, para efeito de atestamento, se já tiverem sido entregues no Centro de 

saúde na etapa laboratorial de MONTAGEM. Nesse caso os trabalhos serão 

atestados e faturados nos valores das próteses concluídas. O Cirurgião Dentista 

responsável deverá anotar no prontuário do usuário, a data e o motivo do atestamento 

como especial.  

  

c) Em caso do usuário retornar ao Centro de Saúde/CS para conclusão do tratamento, a 

qualquer tempo, o Cirurgião Dentista assistente da SMSA/SUSBH decidirá por dar 

prosseguimento ou reiniciar o trabalho. O Prestador deverá executar o todo ou parte 

do trabalho sem ônus para a SMSA/SUS-BH, pois este já foi atestado e faturado.  

  

17.4.4. Condições de impedimento/abandono de tratamento:  

  

a) Ausência do usuário às consultas agendadas, por no mínimo 30 (trinta) dias, por 

impedimento não comunicado e/ou não justificado;  

  

b) Ausência do usuário às consultas agendadas, por no mínimo 30 (trinta) dias, por 

impedimento comunicado e/ou justificado;    

c) Para as condições acima, o prazo será contado a partir da data da última consulta 

agendada na qual o usuário não compareceu;  

  

d) Em caso de falecimento do usuário, a data do falecimento deverá ser registrada 

no prontuário do mesmo.  

  

17.4.5. Condições para NÃO ATESTAR:  

  

a) Impedimento da instalação por não aprovação (não adaptação) do serviço pelo 

profissional, devido à qualidade do produto, isto é, por motivos técnicos;  

  

b) O profissional terá o direito de NÃO ATESTAR os trabalhos finalizados e entregues 

no Centro de Saúde/Conveniada, após longo período, atrasos causados pelo 

laboratório totalizando 160 (cento e sessenta) dias ou mais sem justificativa, 
conforme o subitem 19.6 deste Edital, e que pode gerar a desistência por parte do 

usuário.   

  

17.5. Repetição dos trabalhos  

  

17.5.1. A SMSA/SUS-BH não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses 

odontológicas/placas/aparelhos ortodônticos venham a apresentar durante todas as 

etapas de sua realização pelo prestador, devido à técnica de confecção laboratorial, uso 

de materiais e transporte inadequados, cabendo sempre ao prestador, todos os ônus para 

a correção ou substituição, no todo ou em parte, dos defeitos causados por estes fatos.  
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17.5.2. Conforme o subitem 20.11.1.1 deste Edital, os procedimentos laboratoriais de 

próteses/aparelhos ortodônticos/placas terão a garantia mínima de 02 (dois) anos, 

contados a partir da instalação em boca, respeitado o disposto no Código de Defesa 

do Consumidor.  

  

17.5.3. Durante este período o prestador de serviços terá a obrigação de reparar e corrigir, 

através de conserto e/ou reembasamento, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos 

por ela executados que apresentem defeitos técnicos de confecção. A garantia não cessa 

com o término da vigência do contrato, desistência ou cancelamento, prevalecendo o 

prazo de até 02 (dois) anos a partir da instalação em boca.  

  

17.5.4. Se comprovado, mesmo após o período de garantia, que os trabalhos executados pelo 

prestador de serviços apresentam defeitos técnicos de confecção, decorrentes do uso de 

materiais diferentes dos indicados na proposta de habilitação, de técnica inadequada ou 

diferente da especificada no Chamamento Público, o prestador de serviços será obrigado 

a reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos com defeitos.  

 

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. 

 

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 em mudanças de preço na Planilha de Oferta de Serviços 

aprovada devem ser previamente autorizadas pela SMSA/SUS-BH. 

 

19.5. O prestador de serviços deverá cumprir os prazos estabelecidos neste documento, ou seja, 15 

(quinze) dias corridos para cada etapa do serviço, conforme o subitem 2.1.1, alíneas “a” e ”b” 

do Anexo VIII deste Edital, inclusive durante o processo de repetição dos trabalhos, 

podendo ser penalizado pelo seu não cumprimento. 

 

19.6. Não serão admitidos atrasos ocasionados pelo laboratório nas etapas intermediárias dos 

trabalhos, que impeçam a conclusão/entrega do serviço, no prazo máximo de 160 (cento e 

sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da primeira ordem de serviço.  

A partir deste prazo, o Cirurgião Dentista responsável poderá optar por não atestar o trabalho e 
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recomeçá-lo com outro laboratório. Neste caso, a CONTRATADA não terá direito de receber 

pelo procedimento realizado. 

 

19.7. O Prestador de Serviços deverá garantir a boa qualidade dos serviços executados e dos produtos 

confeccionados e entregues. Para tanto, deverá executá-los rigorosamente dentro das 

respectivas normas técnicas preconizadas, utilizando os materiais odontológicos e fabricantes 

pré-informados, em acordo com as especificações contidas neste Edital e na proposta de 

habilitação (respectivamente, Anexos VI e VIII deste Edital). 

 

20. DAS OBRIGAÇÕES DOS CREDENCIADOS: 

 

20.1. Prestar serviço compatível com o objeto e especificações exigidas neste Edital e seus Anexos e 

conforme condições contratuais, bem como atender aos critérios técnicos estabelecidos pelos 

profissionais da SMSA/SUS-BH na Ordem de Serviço.  

 

20.2. Realizar efetivamente os procedimentos ofertados e aprovados, observando a Tabela SUS e as 

suas consistências (SIGTAP).  

 

20.3. Cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no Código Sanitário do 

município sede e filial - Lei Municipal nº 7.031/96. Cumprir também a RDC nº 50/2002, RDC 

nº 306/2004 e a Lei 11.129/2018 e demais normas legais e regulamentares aplicadas à atividade 

de serviços.  

 

20.4. Cumprir as obrigações assumidas por força deste documento, bem como, as normas definidas 

pela SMSA/SUS-BH, quanto ao fluxo de atendimento, prazos de entrega e de garantia e outros 

procedimentos necessários ao ágil relacionamento com a SMSA/SUS-BH, visando garantir o 

bom atendimento aos usuários do SUS.  

 

20.5. Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no 

Credenciamento, bem como o quantitativo de serviços apresentados na proposta, devidamente 

aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas.  

 

20.6. Manter, durante a vigência do contrato, os valores de remuneração propostos para cada 

procedimento.  

 

20.7. Atender, durante a vigência do Contrato, a todas as solicitações da SMSA/SUSBH, desde que 

respeitada a capacidade operacional do prestador que está registrada em contrato.  

 

20.8. Cumprir os prazos para o recolhimento e a entrega dos trabalhos estabelecidos dos neste 

documento, bem como, a garantia dos serviços executados.  

 

20.9. Garantir que os serviços sejam prestados por profissionais do estabelecimento contratado e 

devidamente cadastrados no CNES do estabelecimento. Não é permitido a terceirização do 

serviço.    

 

20.10. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste 

documento, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 

resultante 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 sempre que solicitado.  
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a) Obrigar-se, nos termos do contrato formalizado, a apresentar, à SMSA/SUSBH sempre que 

solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas.  

  

b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos, assistencial e/ou financeiro, 

e que vier a causar à SMSA/SUS-BH, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo 

como agente o prestador, na pessoa de prepostos ou estranhos.  

   

c) O prestador obriga-se a comunicar imediatamente, à Gerência de Cadastros e Sistemas da 

Subsecretaria Municipal Administração e Logística/PBH, toda e qualquer alteração de 

dados cadastrais, para a sua atualização no sistema informatizado da PBH.  

  

d) Informar, à SMSA/SUS-BH, quaisquer alterações referentes à empresa prestadora: 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 ao CNES, resguardado 

o previsto no subitem 19.3 deste documento.   

  

e) Comunicar à Gerência de Controle de Movimentação de Materiais da Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos – SUCAF toda e qualquer alteração de dados 

cadastrais para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral(is) no CNES 

– Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  

  

f) O prestador deverá facilitar à SMSA/SUS-BH o acompanhamento, a fiscalização e a 

auditoria permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos servidores da SMSA/SUSBH designados para tal finalidade. 

 

g) A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes 

da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador nos 

termos da legislação referente à licitações e contratos administrativos. 

 

20.10.1. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas:  

  

20.10.1.1. Alimentar o Sistema de Informações - Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI) ou outro sistema de informações que venha a ser 

implementado no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em 

substituição ou complementar a este.  

  

20.10.1.2. Manter registro informatizado com a relação nominal de todos os usuários 

para os quais forem realizados os trabalhos, contendo todas as informações 

da respectiva ordem de serviço. Quando houver repetição de algum 

trabalho ou confecção de dois ou mais tipos de prótese para o mesmo 

usuário, este deverá constar na relação tantas vezes quantos forem os 

trabalhos realizados.  

  

20.10.1.3. Enviar à SMSA/Coordenação de Saúde Bucal, impreterivelmente, até o dia 

10 (dez) de cada mês, a planilha Base de Controle da Produção, contendo 

os procedimentos realizados no mês anterior, incluindo as repetições, 

consertos e reembasamentos que foram executados dentro do período de 

garantia. Esta planilha, elaborada pela Coordenação de Saúde Bucal, será 

disponibilizada ao prestador para preenchimento, podendo ser ajustada 

periodicamente de acordo com a necessidade da SMSA.  
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20.10.1.4. Responsabilizar-se pelo transporte, do recolhimento até a entrega dos 

trabalhos confeccionados, de seu estabelecimento até os locais 

determinados pela SMSA/SUS-BH, devendo recolher e devolvê-los no 

mesmo local durante as fases intermediárias do processo e após a sua 

conclusão, cuidando para que não ocorram extravios dos mesmos.  

  

20.10.1.5. Informar/orientar o seu funcionário quanto à necessidade das assinaturas 

dos protocolos de recebimento e entrega estabelecidos pela Regional de 

Saúde / Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) / Unidade 

Conveniada (Faculdades)  

  

20.10.1.6. Assegurar a garantia do serviço prestado conforme registrado neste 

documento.  

  

20.10.1.7. Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas 

respectivas normas técnicas.  

  

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

sobre os usuários.  

 

20.10.1.9. Garantir a boa qualidade dos materiais, produtos, conforme especificações 

deste documento e dos equipamentos necessários à execução dos serviços 

para que sejam entregues de acordo com as normas e fluxos pactuados.  

  

20.10.1.10. Finalizar, dentro dos prazos estabelecidos, todos os trabalhos iniciados 

durante a vigência do credenciamento, mesmo após o término da vigência 

ou rescisão do contrato, por interesse de qualquer das partes, sob pena de 

aplicação de penalidades.  

  

20.10.1.11. Cumprir todas as obrigações assumidas por força deste documento.  

   

20.10.1.12. Providenciar a imediata correção das não conformidades apontadas pela 

SMSA/SUS-BH relativas à qualidade da prestação do serviço.  

  

20.10.1.13. Em caso de quaisquer irregularidades na prestação do serviço, não 

sanadas pelo prestador, o Gerente/Responsável pelo Centro de Saúde, 

descreverá os fatos ocorridos, em documento escrito e assinado, e o 

encaminhará ao órgão competente da SMSA/SUS-BH para apreciação, 

podendo implicar nas penalidades previstas neste documento.       

  

20.10.1.14. Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das 

próteses odontológicas, placas e aparelhos ortopédicos/ortodônticos, 

conforme proposta de produção apresentada, não podendo alegar 

indisponibilidade dos mesmos, sob pena de lhe serem aplicadas as 

sanções previstas.   

  

20.10.1.15. Não cobrar pelos serviços prestados, direta ou indiretamente ao usuário, 

assim como não solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça o 

material necessário para o laboratório realizar qualquer procedimento. O 

prestador será responsabilizado por eventual cobrança indevida feita ao 

usuário do SUS-BH ou ao seu representante, por profissional empregado 
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ou preposto, em razão da execução do instrumento proveniente deste 

documento.  

  

20.10.1.16. Não enviar, aos profissionais dos Centros de Saúde e/ou conveniada, 

informações/solicitações sobre a prestação do serviço, sem a ciência e 

autorização prévia da SMSA/SUS-BH.   

  

20.10.2. Permitir o 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.  

  

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

suplementar exercidos pela SMSA/SUS-BH sobre a execução do objeto do Contrato, 

fica desde já reconhecida à prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos 

termos da Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto 

Municipal nº 8.646/96 e a Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019 (esta, inclusa como 

Anexo XIX deste Edital).  

  

20.10.4. Responsabilizar-se pela indenização de dano, assistencial e/ou financeiro, 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.  

  

20.10.5. Atender à SMSA/SUS-BH de forma que esta possa assegurar ao usuário um serviço 

de qualidade, pois, é direito do mesmo, ser atendido com dignidade, respeito, de modo 

universal, integral e igualitário.  

  

20.10.6. Respeitar a decisão da SMSA/SUS-BH quando esta recusar o serviço executado, se 

for concluído que o mesmo não está atendendo à qualidade prevista neste documento. 

 

20.10.7. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando forem vítimas os seus empregados no 

desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que porventura tenha 

acontecido nas dependências da SMSA/SUS-BH.  

  

20.10.8. É vedado aos prestadores de serviços aprovados/credenciados, escolher ou se recusar 

a prestar os serviços contratados neste documento a algum Centro de Saúde / CEO / 

Conveniada. 

 

20.11. Do prazo de garantia técnica dos produtos:  

  

20.11.1. O Prestador dos Serviços deverá fornecer garantia técnica dos produtos ofertados a 

partir do objeto deste credenciamento público, que estará sujeita às normas da Lei 

Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).   

 

20.11.1.1. Os procedimentos laboratoriais de prótese/aparelhos ortodônticos/placas 

deverão ter a garantia mínima de 02 (dois) anos, contados a partir da 

instalação do trabalho na boca do usuário, sem prejuízo do estabelecido 

na Lei Federal nº 8.078/90 no CDC.  
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21. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 

 

21.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o(s) servidor(es) autorizado(s) 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 (esta, inclusa como Anexo 

XIX deste Edital).  

 

21.2. Preliminarmente fica designada a DIAS/Coordenação de Saúde Bucal da SMSABH para a 

finalidade prevista no subitem 21.20, na pessoa de seu Coordenador e dos profissionais que 

compõe a equipe de trabalho, sem prejuízo de outros profissionais, a critério da Contratante.  

 

21.3. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde controlar, avaliar, auditar, vistoriar e fiscalizar a 

prestação de serviço, podendo, a qualquer tempo, fiscalizar e solicitar as comprovações de que 

os funcionários do prestador de serviços possuem situação regular perante o Conselho Regional 

de Odontologia e órgãos oficiais que atendam aos requisitos deste instrumento.  

 

21.4. A execução do contrato será avaliada pela SMSA/SUS-BH mediante procedimentos de 

supervisão indireta ou no local de confecção dos procedimentos contratados, nos termos do 

Decreto Municipal nº 15.185/13 e da Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019 (esta, inclusa como 

Anexo XIX deste Edital), sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições 

estabelecidas neste instrumento.  

 

21.5. Vistoriar, se considerar necessário, as instalações do prestador de serviços para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo que foram comprovadas por ocasião 

da assinatura do Contrato.  

 

21.6. A fiscalização exercida pela SMSA/SUS-BH sobre os serviços ora contratados não eximirá o 

prestador da sua plena responsabilidade perante a Contratante, ou para com os usuários e 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Contrato.  

 

21.7. Pagar as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços efetivamente 

prestados/atestados.  

 

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

 

21.9. Esclarecer aos usuários do SUS-BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

pertinentes aos serviços ofertados pelo prestador de serviços.  

 

21.10. Providenciar a confecção dos impressos a serem utilizados na prestação do serviço, conforme 

modelos estabelecidos no Anexo IX deste Edital, com exceção do impresso Ordem de Serviço, 

que deverá ser impressa pelo Prestador. Os impressos poderão ser alterados/adequados a 

pedido da SMSA/SUS-BH, conforme a necessidade do serviço.  

 

21.11. Realizar o acompanhamento dos usuários através dos profissionais de saúde habilitados, em 

todas as etapas do processo de confecção das próteses odontológicas/placas/aparelhos 

ortodônticos, inclusive após a instalação dos mesmos, no sentido de assegurar que os trabalhos 

foram executados satisfatoriamente.  

 

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

acordo com este documento.  
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21.13. Monitorar o funcionamento do estabelecimento contratado, notificando e fixando-lhe prazos 

para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.  

 

21.14. O profissional solicitante e o gerente do Centro de Saúde, deverão notificar o prestador de 

serviços, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

que porventura sejam identificadas na execução dos serviços.  

 

21.15. Fiscalizar o prestador de serviços, verificando se mantém as condições de habilitação e 

qualificação exigida neste documento, durante toda a execução do contrato, em cumprimento 

ao disposto no inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

21.16. 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.  

 

21.17. Analisar, continuamente, os procedimentos realizados, através dos dados encaminhados, com 

objetivo de acompanhar a quantidade e a qualidade dos serviços prestados aos usuários e o seu 

impacto assistencial na rede.  

 

21.18. Qualquer alteração do Contrato, desde que legalmente permitida, será objeto de Termo 

Aditivo.  

 

21.19. Os Contratos que vierem a ser assinados serão publicados, por Extrato, no Diário Oficial do 

Município de Belo Horizonte, no prazo estabelecido pelo Parágrafo Único, do artigo 61, da 

Lei Federal 8.666/93. 

 

21.20. Do acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços: 

 

21.20.1. A SMSA/SUS-BH poderá, em casos específicos, determinar a realização de 

auditorias.  

 

21.20.2. A fiscalização exercida pela SMSA/SUS-BH sobre os serviços que vierem a ser 

contratados não eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a mesma 

ou para com os usuários e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 

Instrumento proveniente deste documento.  

21.20.3. O prestador 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.  

 

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

servidores: 

 Gestor: Fabiana Ribeiro Silva (BM 76.874-3)  

                                 Gerência Atenção Primária à Saúde – GEAPS / DIAS 

 

 Fiscal: Carolina Emmanuelle Camargos Lins (BM 106.228-8) 

                               Coordenação Técnica de Saúde Bucal / GEAPS / DIAS 

 

 Apoio Fiscal: Camila Mundim Palhares (BM 116.549-4) 

                                          Gerência de Rede Ambulatorial Especializada – GERAE / DIAS 

 

22. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

 

22.1. A SMSA/SUS-BH pagará mensalmente ao prestador pelos serviços autorizados e efetivamente 
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prestados, conforme os valores constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS acrescidos de complemento orçamentário-

financeiro oriundo do Recurso Orçamentário do Tesouro ROT/PBH estabelecidos no Anexo II 

deste Edital, respeitados os limites mensais e anuais de cada procedimento.  

  

22.1.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento do produto, após o recebimento definitivo deste.  

  

22.1.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o quantitativo 

efetivamente entregue de cada procedimento executado.  

  

22.1.3. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o início do prazo para o seu 

pagamento será considerado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.   

  

22.2. Cada prestador de serviço possuirá uma Ficha de Programação Orçamentária (FPO), no Sistema 

de Informação Ambulatorial, discriminando o seu teto (físico e orçamentário) mensal para cada 

procedimento, compatível com a capacidade instalada cadastrada no CNES/Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde e com o contrato firmado com a SMSA/SUS-BH.  

  

22.3. 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-PBH em 23/08/2007, 

vide Anexo XVIII deste Edital), conforme descrito abaixo:  

  

22.3.1. Para efeito de processamento de faturas ambulatoriais, o CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (serviços, profissionais, equipamentos e instalações) das 

Unidades Prestadoras de Serviço deve estar completo, ser compatível com os 

procedimentos contratados, e ser atualizado mensalmente.  

  

22.3.2. O prestador de serviços deverá apresentar 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 SIA/SUS: Boletim 

de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), e outros que vierem a sucedê-los, 

ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela 

SMSA/DMAC/SUS-BH, o prestador de serviços receberá o pagamento referente aos 

serviços autorizados e prestados, de acordo com o cronograma de repasse financeiro 

pelo Ministério da Saúde (financiamento MAC e FAEC).  

  

22.3.3. 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.  

  

22.3.4. Os arquivos e respectivos Relatórios de Controle de Remessa (RCR) deverão ser 

entregues via eletrônica/e-mail à Gerência de Controle e Avaliação da SMSA/SUS-BH, 

que, após a conferência, será confirmado o recebimento dos mesmos por via 

eletrônica/e-mail.   

  

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

serão notificadas mensalmente por meio do relatório síntese da produção ambulatorial.  

  

22.3.6. As cobranças 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, 
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ficando à disposição do prestador, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do 

pagamento efetuado, para apresentar recurso.  

  

22.3.7. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-

BH nº 25/2006 de 04/07/2006.  

  

22.3.8. As contas glosadas pelas revisões técnica e administrativa pela gerência de Controle e 

Avaliação, conforme a Instrução de Serviços SMSA/SUS-BH Nº001/2007 de 

20/08/2007 (vide Anexo XVIII deste Edital), serão enviadas ao prestador através de 

ofício. De outro lado, o prestador terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir do seu 

recebimento para apresentação formal de recurso.  

  

22.3.9. Caso o pagamento dos procedimentos glosados, não cabíveis de recurso ou não 

questionados, já tenha sido efetuado, a SMSA/DMAC/SUS-BH fica autorizada a debitar 

o valor pago indevidamente no(s) processamento(s)/pagamento(s) seguinte(s) por meio 

do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP).  

  

22.3.10. A cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada 

pela Unidade Prestadora de Serviço e limitada ao prazo máximo de 90 (noventa) 

dias após a sua execução (conclusão e entrega do serviço), deverá ser excepcional 

e previamente autorizada pela SMSA/SUS-BH.  

  

22.3.10.1. No caso de rescisão do contrato, a cobrança por procedimentos de 

competências anteriores, concluídos e entregues, será limitada ao prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento do contrato 

e com as devidas justificativas e comprovações pelo prestador.  

 

22.4. Os valores de remuneração serão os fixados pela Tabela de Procedimentos do SUS, com 

complemento orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH, nos termos estabelecidos no 

Anexo II deste Edital, sendo considerados como já incluídos nesta remuneração todos os 

tributos, fretes, embalagens, descarregamento, seguros e demais encargos que porventura 

possam recair sobre o serviço ofertado.  

 

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 
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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. 

 

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

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 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO ESTIMADO 

 

LOTE I 

Código SIGTAP 

Procedimento 

Grupo 07  - 

Órteses Próteses e 

Mat. Especiais 

Sub-Grupo 01  - 

Órteses Próteses e 

Materiais 

Especiais não 

relacionados ao 

ato cirúrgico 

Forma de 

Organização 07 - 

OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento 
CBO 

Exigido 

Total Estimado de 

procedimentos 

do Contrato  

(60 meses) 

Total Anual 

Estimado de 

Procedimentos 

Limite Mensal 

Estimado de 

Procedimentos 

07.01.07.009-9 

Prótese Parcial 

Mandibular 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

Prótese que repõe ou restaura os dentes 

ausentes ou perdidos na arcada inferior. 

Seu principal objetivo é a reabilitação 

bucal, em todas as suas funções: estética, 

fonética e mastigação, de modo a 

preservar as estruturas orais ainda 

existentes. Para que haja essa 

conservação, é fundamental que as forças 

mastigatórias sejam bem distribuídas 

sobre o rebordo residual e os dentes 

remanescentes. 

Cirurgião  

Dentista      

família - 2232 

ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

2.110 422  35  
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07.01.07.010-2 

Prótese Parcial 

Maxilar Removível 

(Cobalto Cromo) 

Prótese que repõe ou restaura os dentes 

ausentes ou perdidos na arcada superior. 

Seu principal objetivo é a reabilitação 

bucal, em todas as suas funções: estética, 

fonética e mastigação, de modo a 

preservar as estruturas orais ainda 

existentes. Para que haja essa 

conservação, é fundamental que as forças 

mastigatórias sejam bem distribuídas 

sobre o rebordo residual e os dentes 

remanescentes.  

Cirurgião 

Dentista      

família - 2232 

ou      

Protético  

Dentário -   

322410  

1.260 252 21 

07.01.07.012-9 
Prótese Total 

Mandibular 

Prótese suportada pela mucosa que 

reveste o osso remanescente, indicada 

para os indivíduos que perderam todos os 

elementos dentários da arcada inferior. 

Este tipo de reabilitação tem o objetivo 

de permitir o desenvolvimento 

satisfatório das atividades funcionais 

relacionadas ao sistema estomatognático, 

como fonação e mastigação, bem como 

oferecer conforto e uma aparência 

estética aceitável.  

Cirurgião 

Dentista  

família - 2232 

ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

10.050 2.010 168 

07.01.07.013-7 
Prótese Total 

Maxilar 

Prótese suportada pela mucosa que 

reveste o osso remanescente, indicada 

para os indivíduos que perderam todos os 

elementos dentários da arcada superior. 

Este tipo de reabilitação tem o objetivo 

de permitir o desenvolvimento 

satisfatório das atividades funcionais 

relacionadas ao sistema estomatognático, 

como fonação e mastigação, bem como 

oferecer conforto e uma aparência 

estética aceitável.  

Cirurgião  

Dentista      

família – 2232 

ou 

Protético  

Dentário -   

322410  

14.975 2.995 250 
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07.01.07.011-0 Prótese Temporária 
Confecção de próteses parciais 

temporárias ou imediatas 

Cirurgião 

Dentista      

família - 2232 

ou 

Protético 

Dentário -   

322410 

7.220 1.444  120  
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 LOTE II  

Procedimento 

Grupo 07  - Órteses 

Próteses e Mat. 

Especiais Sub-Grupo 

01  - Órteses Próteses e 

Materiais Especiais não 

relacionados ao 

ato cirúrgico Forma de 

Organização 07 - OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento CBO Exigido 

Total Estimado de 

procedimentos do 

Contrato  

(60 meses) 

Total Estimado Anual de 

Procedimentos  

Limite Estimado  

Mensal de  

Procedimentos  

Próteses Coronárias / 

Intrarradiculares Fixas / 

Adesivas (Por Elemento)  

  

Refere-se à confecção 

laboratorial, por elemento 

dental, de todos os 

procedimentos descritos 

na coluna ao lado, 

incluindo as Blindagens 

que neste Termo são 

consideradas como 

Restauração  

Metálica Fundida.   

Núcleo Metálico Fundido - Núcleos 

intrarradiculares por elemento dental  

Cirurgião  

Dentista      

família - 2232  

ou       

Protético  

Dentário -  

322410  

2.535 507 42 

 Coroa  Total  em  Cerômero  

(anterior/posterior) 
1.985 397 33 

 Restauração Metálica  

Fundida/Blindagens   
2.135 427 36 

Restaurações indiretas em Cerômero 

Inlays e Onlays  
880 176 15 

Próteses adesivas de resinas reforçadas 

– Ponte adesiva em Cerômero reforçada 

com fibra de polietileno de alta 

resistência/fibra de vidro  

0 0 0 

 
Coroa Metaloplástica - Coroa Veneer 

com face estética de cerômero   

 

1.430 286 24 
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LOTE III 

Procedimento 

Grupo 07  - Órteses 

Próteses e Mat. Especiais 

Sub-Grupo 01  - Órteses 

Próteses e Materiais 

Especiais não relacionados 

ao ato cirúrgico Forma de 

Organização 07 - OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento CBO Exigido 

Total de 

procedimentos 

do Contrato  

(60 meses) 

Total Anual de 

Procedimentos 

Limite Mensal de 

Procedimentos 

Aparelho Ortopédico e 

Ortodôntico Removível 

Consiste na instalação de aparelho ortodôntico ou 

ortopédico removível por arco dentário.  

Cirurgião Dentista 

223208, 223236, 

223240,223272 

1.275 255 21 

Mantenedor de Espaço 

Confecção de mantenedor de espaço fixo: Barra 

transpalatina ou Arco Lingual de Nance ou Botão 

de Nance ou Botão de Nance modificado ou Banda 

Alça ou Banda Alça com Tubo ou Coroa-Alça ou 

Guia de Erupção ou AMEC ou Sistema Tubo-

Barra.  

Cirurgião Dentista      

família 2232  
60 12 1 

07.01.07.007-2 
Placa 

Oclusal 

ACRÍLICO - Dispositivo confeccionado de forma 

individualizada, em resina acrílica, que se encaixa 

entre as arcadas dentárias. O objetivo deste 

aparelho é controlar as forças que agem no sistema 

mastigatório, promover alívio dos sintomas de 

DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos 

parafuncionais. 

Cirurgião Dentista      

família 2232 
300 60 5 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 
 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a4

0
 

ACETATO - Dispositivo confeccionado de forma 

individualizada em acetato, que se encaixa entre as 

arcadas dentárias. O objetivo deste aparelho é 

controlar as forças que agem no sistema 

mastigatório, promover alívio dos sintomas de 

DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos 

parafuncionais.   

Cirurgião 

Dentista      

família 2232 

75 15 2 
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ANEXO II DO EDITAL 

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS POR LOTE E PREÇOS MÁXIMOS 

  

 

LOTE I 

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

(R$) 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

(R$) 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

(R$) 

TOTAL ANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

(R$) 

07.01.07.009-9 

Prótese Parcial 

Mandibular 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

150,00 70,00 220,00 422 92.840,00 464.200,00 

07.01.07.010-2 

Prótese Parcial 

Maxilar 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

150,00 70,00 220,00 254 55.880,00 279.400,00 

07.01.07.012-9 
Prótese Total 

Mandibular 
150,00 70,00 220,00 2.010 442.200,00 2.211.000,00 

07.01.07.013-7 
Prótese Total 

Maxilar 
150,00 70,00 220,00 2.959 650.980,00 3.254.900,00 

07.01.07.011-0 Prótese Temporária 24,15 70,00 94,15 1.444 135.952,60 679.763,00 

TOTAL LOTE I 1.377.852,60 6.889.263,00 
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LOTE II 

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

(R$) 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

(R$) 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

(R$) 

TOTAL ANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

(R$) 

07.01.07.014-5 

Núcleo Metálico 

Fundido -  
150,00 - 150,00 504 75.600,00 378.000,00 

Coroa Total em 

Cerômero       
150,00 - 150,00 396 59.400,00 297.000,00 

Restauração 

Metálica 

Fundida/Blindagens  
150,00 - 150,00 427 64.050,00 320.250,00 

Restaurações 

indiretas em 

Cerômero  Inlays e 

Onlays  

150,00 - 150,00 175 26.250,00 131.250,00 

Próteses adesivas de 

resinas reforçadas  
150,00 - 150,00 0 0 0 

Coroa 

Metaloplástica - 

Coroa Veneer  
150,00 - 150,00 283 42.450.00 212.250,00 

TOTAL LOTE II 267.750,00 1.338.750,00 
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LOTE III 

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

(R$) 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

(R$) 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

(R$) 

TOTAL ANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

(R$) 

07.01.07.002-1  

Aparelho 

Ortopédico e 

Ortodôntico 

Removível  

60,00 90,00 150,00 255 38.250,00 191.250,00 

07.01.07.006-4  
Mantenedor de 

Espaço  
10,00 130,00 140,00 12 1.680,00 8.400,00 

07.01.07.007-2  
Placa Oclusal em  

ACRÍLICO  
23,54 116,46 140,00 60 8.400,00 42.000,00 

 
Placa Oclusal em  

ACETATO  
23,54 76,46 100,00 18 1.800,00 9.000,00 

TOTAL LOTE III 50.130,00 250.650,00 

 

 

VALOR TOTAL 
R$ 

1.695.732,60 

R$ 

8.478.663,00 

 
 

Obs.: A complementação da remuneração recurso financeiro oriundo do ROT/PBH incidirá apenas sobre os procedimentos 

estabelecidos nos LOTES I e III.  
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ANEXO III DO EDITAL 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS-BH 

 

 

Proposta: Oferta de Serviços de Próteses Totais Removíveis, Próteses Parciais Removíveis de 

Cromo e Cobalto, Próteses Parciais Removíveis Temporárias, Próteses Fixas (Coronárias / 

Intrarradiculares / Fixo-Adesivas), Placas Oclusivas e Aparelhos Ortodônticos. 

  

 

À Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte / Comissão Especial de Licitação  

  

  

Edital de Chamamento Público nº 003/2022  

  

 

A empresa/prestador de serviços _________________________, CNPJ_________________, 

com  sede  na  Rua/Avenida ____________________________, Bairro _______________, 

Cidade de _______________________, Estado de  __________________, CEP____________, 

Telefone 031-____________, e-mail ________________ através de seu representante legal, 

encaminha documentação necessária para a participação no credenciamento de prestação de serviços 

de confecção de próteses odontológicas, placas e aparelhos ortodônticos, para atender a demandas 

dos usuários da Rede SUS/BH, em consonância com a Tabela  de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, acrescida de incentivo financeiro pelo Recurso 

Orçamentário do Tesouro Municipal (ROT) para os lotes I e III.   

Declaramos estar de acordo com os termos deste Edital, e ter capacidade operacional para 

ofertar todos os procedimentos da demanda estimada para o município conforme estabelecido no 

Anexo I do instrumento convocatório aqui referenciado, e no quadro abaixo, e nos comprometemos 

a não reduzir e/ou extrapolar o número de procedimentos mensais/anuais, sem a autorização prévia 

da SMSA/SUS-BH.  

  

Prazo de validade desta proposta: 120 (cento e vinte) dias. 

  

Dados Bancários:                                                                                                                                 

Banco/nº:                                      

Agência nº:                                 

Conta Corrente nº:  
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Código  

  

Procedimento 

Quant.  

Mensal  

Máxima  

Quant.  

Anual  

Máxima  

 LOTE I   

070107009-9  Prótese Parcial Removível Cromo-Cobalto 

Mandibular   

    

070107010-2  Prótese Parcial Removível Cromo-Cobalto Maxilar      

070107012-9  Prótese Total  Mandibular      

070107013-7  Prótese Total  Maxilar      

070107011-0  Prótese Parcial Temporária      

 LOTE II   

  

  

  

070107014-5  

Núcleo Matálico Fundido      

Coroa Total em Cerômero                            

Restauração Metálica Fundida/Bindagens      

Restaurações indiretas em Cerômero  Inlays e Onlays      

Ponte adesiva em Cerômero      

Coroa Metaloplástica - Coroa Veneer      

 LOTE III   

070107002-1  Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível      

070107006-4  Mantenedor de Espaço      

070107007-2  
Placa Oclusal Acrílica       

Placa Oclusal de Acetato      

  

  

  

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

  

  

  

  

  

  

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

Assinatura e Carimbo do responsável legal da Empresa/Instituição 
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ANEXO IV DO EDITAL 

  

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL  
  

  

Empresa/instituição:  

CNPJ:  

Endereço:  

 

 

1. RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA:  
   

NOME DO PROFISSIONAL  
CARGO E/OU 

FUNÇÃO  

CARGA  

HORÁRIA  

SEMANAL  

CRO 
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2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 
 

2.1. PRÓTESE PARCIAL CROMO COBALTO/PRÓTESE TOTAL/ PROTESE PARCIAL 

TEMPORÁRIA 

 

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Articulador tipo Charneira     

Bico de Gás ou Lamparina    

Cortador de Gesso    

Fogão para Cocção com botijão de gás    

Forno para fundição da liga cromo-cobalto    

Motor de Bancada para Acabamento Protético    

Mufla     

Panela Polimerizadora    

Prensa de Cocção    

Prensa Hidráulica    

Torno para Polimento     

Unidade de fundição (centrífuga + maçarico)    

Vibrador     

    

    

     

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  

  

  

  

2.2. PRÓTESES FIXAS E INTRARRADICULARES  

  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Articulador tipo Charneira     

Bico de Gás ou Lamparina     

Cortador de Gesso     

Forno para fotopolimerização de cerômero    

Forno de fundição    

Motor de Bancada para Acabamento Protético    

Torno para Polimento     

Unidade de fundição (centrífuga + maçarico)    

Vibrador    

    

    

      

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  
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2.3 PLACA OCLUSAL ACETATO/ACRÍLICA  

  

  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Cortador de Gesso     

Motor de Bancada para Acabamento Protético    

Mufla    

Plastificadora à Vácuo    

Prensa Hidráulica    

Vibrador    

     

    

    

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  

  

  

 

2.4. MANTENEDOR DE ESPAÇO E APARELHO ORTODÔNTICO REMOVÍVEL  

  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Articulador tipo charneira     

Aparelho soldador ortodôntico    

Cortador de gesso     

Motor de bancada para acabamento protético    

Panela polimerizadora    

Torno para polimento    

Vibrador    

    

    

  

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  

  

  

  

  

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

  

 

 

 

 

  

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

Assinatura e carimbo do responsável legal da Empresa/Instituição 
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ANEXO V DO EDITAL 

 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

  

Critérios de pontuação para classificação do prestador, de acordo com sua capacidade 

técnica/operacional, estrutural e administrativa para execução dos serviços, objeto deste documento.  

  

1. INFORMAÇÃO GERAL:  
   

1.1. As informações aqui prestadas deverão ser devidamente comprovadas ou referenciadas caso 

estejam presentes em qualquer outro documento.  

  

1.2. Conforme o previsto neste Edital, terá preferência para contratação, os prestadores públicos, 

seguidos pelas entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º, do 

artigo 199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal n.º 8.080/90.   

  

1.3. Terão prioridade os prestadores com maior gabarito e capacidade técnica operacional 

própria para a realização dos procedimentos ofertados, levando-se em conta o número e a 

qualificação do corpo técnico (recursos humanos), número de equipamentos essenciais para a 

realização do serviço e a estrutura física do laboratório, comprovadas no Anexo IV deste Edital.  

  

1.4. Serão selecionados os prestadores inseridos nas condições acima que obtiverem as maiores 

pontuações, classificados em ordem decrescente, conforme os critérios relacionados abaixo.  

 

2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO:  
  

2.1. A análise da capacidade técnica/operacional/estrutural, para efeito de avaliação e pontuação, 

obedecerá aos seguintes parâmetros:   

  

a) Será computado 01 (um) ponto para cada ano de experiência com a prestação de serviço para 

a Rede SUS-BH; (Pontuação máxima 10);  

  

b) Número total de Técnicos em Prótese Dental e Cirurgião Dentista, vinculados ao Prestador, 

incluindo o responsável técnico do Laboratório: será pontuado 01 (um) ponto para cada 

profissional; (Pontuação máxima 10);  

  

c) Será acrescido mais 01 (um) ponto para o Cirurgião Dentista vinculado ao laboratório que 

tiver curso de pós-graduação em Prótese, devidamente comprovada;  

  

d) Será acrescido mais 01 (um) ponto para o Técnico em Prótese Dental vinculado ao laboratório 

que tiver realizado curso de aperfeiçoamento em prótese, devidamente comprovado;  

  

e) Será dado 01 (um) ponto para cada equipamento essencial para a execução dos 

procedimentos, existente no laboratório e informados no Anexo IV deste Edital.  

  

2.2. Para os itens 7, 8 e 9 (vide tabela Informação para Pontuação e Classificação) será pontuado com 

1 (um) ponto ao item assinalado como Sim (S).  

  

2.3. A coluna Pontos Obtidos será preenchida pela Comissão de Avaliação das Propostas, após 

avaliar e certificar a veracidade dos dados informados.  
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INFORMAÇÃO GERAL  

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

Natureza da Instituição: (  ) Pública (  ) Filantrópica (  ) Sem Fins Lucrativos (  ) Privada  

C.N.P.J. :  

Endereço Completo:  

Bairro:                                                               Município:  

Telefone:                                                           Fax:   

Responsável Técnico:  

Conselho Regional de Odontologia: nº:   

  

  

INFORMAÇÃO PARA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Para os itens abaixo fazer um X no Sim (S) ou Não 

(N)  
S  N  N°  

Pontos 

Obtidos  

1. Possui experiência com a prestação de serviço para a 

Rede SUSBH? Nº de anos?  
        

2. Número de Técnico em Prótese Dentária-TPD, 

vinculado ao laboratório  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

3. Número de Técnico em Prótese Dental com 

aperfeiçoamento nos últimos dois anos  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

4. Número de Cirurgião Dentista – CD, vinculado ao 

laboratório.   

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

5. Número de Cirurgião Dentista com Pós- Graduação 

em Prótese, vinculado ao laboratório.  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

6. Nº total de equipamentos essenciais para a prestação 

do serviço  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

7. Possui estrutura e espaço físico apropriado, dentro 

das normas e demais regulamentos sanitários 

vigentes e adequado para atender essa demanda?  
    

não se  

aplica  
  

8. Possui programa de manutenção preventiva dos 

equipamentos?  
    

não se  

aplica  
  

9. Possui programa informatizado para controle da 

logística e da produção?  
    

não se  

aplica  
  

Total de Pontos  

  

3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
  

3.1. Em caso de empate, considerar-se-á como melhor classificado:  

  

a) Caso tenha prestado serviço à rede SUS-BH, aquele prestador com melhor histórico 

pregresso;  

  

b) Caso não tenha prestado serviço à rede SUS-BH, aquele com melhor Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme 

o exigido no subitem 6.3.1 do Edital.  
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ANEXO VI DO EDITAL 

 

DECLARAÇÃO DAS MARCAS DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

 

 

  

Para fins de participação no Chamamento Público Nº 003/2022 – SMSA/BH, a empresa 

___________________________________________, CNPJ nº _________________________, 

declara, abaixo, as seguintes marcas dos produtos usados para a confecção das próteses dentárias, 

placas oclusais e aparelhos ortodônticos: 

  

a) Dentes Artificiais  - Marca: _______________________________________   

b) Cerômero  - Marca: _____________________________________________  

c) Resinas Termopolimerizáveis – Marca: _____________________________  

d) Resinas Autopolimerizáveis – Marca: _______________________________  

e) Fios Ortodônticos – Marca: ________________________________________                

  

Declaramos, também, que caso a nossa empresa seja considerada vencedora, estaremos 

confeccionando as próteses dentárias, placas e aparelhos ortodônticos com os produtos das marcas 

mencionadas acima. Se eventualmente, por questões técnicas, for necessária a troca da marca 

especificada acima, será formalizado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, à 

Comissão de Avaliação desta Secretaria Municipal de Saúde para que seja efetuada a análise e a 

aprovação da nova marca a ser utilizada.   

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.   

  

  

 

 

  

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

  

  

  

  

  

  

  

  

 

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

Assinatura e carimbo do responsável legal da Empresa/Instituição 
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ANEXO VII DO EDITAL 

 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 

 
  

Empresa: ______________________________________________________________  

  

 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  
  

CRITÉRIO 1 – Estética: verificar a cor e o formato dos dentes (e gengivas).  

CRITÉRIO 2 -  Caracterização: verificar a escultura dos elementos da prótese.   

CRITÉRIO 3 -  Acabamento: verificar a ausência de excessos, rebarbas, oxidações e/ou corrosões, ou qualquer 

alteração no metal, bem como a lisura das superfícies.  

CRITÉRIO 4 – Polimento: verificar a ausência de rugosidades e porosidades.  

  

LOTE DESCRIÇÃO 
DO SERVIÇO 

CRITÉRIO 1 
Estética 

CRITÉRIO 2 
Caracterização 

CRITÉRIO 3 
Acabamento 

CRITÉRIO 
4 

Polimento 

Conclusão/ 
Resultado 

 

Prótese Parcial 
Removível 

(Cobalto 
Cromo) 

     

 Prótese Total      

 

 
Prótese 

Temporária 
     

 

 
Mantenedor de 

Espaço 
     

 

 

Aparelho 
Ortopédico e 
Ortodôntico 
Removível 

     

 

 
Placa Oclusal 

em Acrílico 
     

 

 
Placa Oclusal 

em Acetato 
     

 

 
Coroa Total 

em Cerômero 
     

 

Coroa 
Metaloplástica 

Veneer com 

face estética de  

Cerômero 

     

  

Conclusão: De acordo com o item 10 do Edital, a empresa.está:  Aprovada (  )  Reprovada (  )  

  

Justificativa:   

   

Responsáveis pela Avaliação:   

  

  

  

Data: _____/____/_____  
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ANEXO VIII DO EDITAL 

 

FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

 

INTRODUÇÃO:  

  

Visando garantir a qualidade do atendimento aos usuários do SUS-BH, o prestador deverá 

atender às necessidades, condições e normas fixadas pela SMSA/SUS-BH para a execução dos 

serviços contratados.   

  

 

1. ORDEM DE SERVIÇO:  
  

1.1. O impresso para a “Ordem de Serviço” dever ser providenciado/reproduzido pela 

CONTRATADA, conforme o modelo do Anexo IX do Edital, e ser disponibilizado em 

quantidade suficiente para os Centros de Saúde/CEO e conveniados.  

  

1.2. Para autorizar a execução de cada etapa/trabalho, deverá ser emitida Ordem de Serviço em duas 

vias, preenchida pelo Cirurgião dentista do Centro de Saúde solicitante ficando a primeira via 

com o prestador e a segunda via com o Centro de Saúde da SMSA/SUS-BH que der origem à 

mesma. A segunda via deverá ser arquivada no prontuário do usuário.  

  

1.3. A Ordem de Serviço deverá ter todos os seus campos devidamente preenchidos, com todas as 

informações necessárias, sem rasuras, em letra legível, datada, assinada, carimbada. Atentar para 

o registro do Nome e data de nascimento de forma completa e correta.  

  

a) A Ordem de Serviço é um documento de extrema importância, por isso o seu preenchimento 

deve ser correto e sem rasuras. As informações da Ordem de Serviço servirão de base para o 

atestamento. 

 

b) A segunda via da Ordem de Serviço deverá ser arquivada junto ao prontuário do usuário, 

para ser conferida quando o trabalho realizado no laboratório retornar ao Centro de Saúde, 

NÃO DEVENDO SER DESCARTADA, pois é uma prova documental.   

  

  

2. PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO:  
  

2.1. Recolhimento e Entrega dos trabalhos:  

  

2.1.1. Para cada Ordem de Serviço relativa à entrega de cada etapa ou trabalho concluído, emitida 

pelos profissionais da SMSA e/ou conveniadas, o prestador deverá cumprir os seguintes 

prazos máximos de entrega:  

  

a) Para os trabalhos da Atenção Primária: para a entrega de cada etapa ou trabalho 

concluído referente às próteses que estão sendo realizadas na Atenção Primária, o 

prazo será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil 

subsequente à data da chegada do trabalho na Gerência Regional de Saúde. A 

Gerência Regional de Saúde deverá acordar com os Laboratórios para que, no mínimo 

três vezes por semana, realize o recolhimento e/ou a entrega dos trabalhos, e, se a 

demanda assim o exigir, diariamente.  
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b) Para os trabalhos da Atenção Secundária – CEO/Conveniada: para a entrega de 

cada etapa ou trabalho concluído referente às próteses, placas ou aparelhos  

ortodônticos realizados, o prazo será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir 

do primeiro dia útil subsequente à data da conclusão da etapa pelo especialista 

do CEO/Conveniada. Para tanto é necessário que o laboratório compareça  

diariamente nestes locais para o recolhimento dos trabalhos. O Gerente do CEO ou o 

responsável pela Conveniada deverá acordar com os Laboratórios o seu 

comparecimento diário para recolher e entregar os trabalhos.   

  

c) O início dos trabalhos dar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato,  

mediante a emissão da Ordem de Serviço, quando a SMSA/SUS-BH (Gerência 

Regional/CEO/Conveniada) deverá informar ao(s) prestador(es) o momento 

para o início do recolhimento dos trabalhos nas unidades assistenciais. A partir 

de então, cada PRESTADOR estabelecerá a sua rotina de recolhimento e entrega 

junto à cada Gerência  

Regional/CEO/Conveniada, conforme a demanda.  

  

2.1.2. Nota de Entrega - A entrega das próteses/placas/aparelhos ou etapa produzida, sempre 

será acompanhada da “Nota de Entrega - Comprovante de Prestação do Serviço”. Este 

impresso deverá ser providenciado pelo próprio prestador e deverá conter, principalmente, 

os seguintes dados: Nome completo do usuário e data de nascimento; Nome do Centro de 

Saúde; Nome do Cirurgião Dentista responsável; Data da entrada do trabalho no 

laboratório; Data Prevista para entrega do trabalho ao Centro de Saúde solicitante e a Data 

real da entrega pelo Laboratório na Unidade solicitante.  

  

a) Este documento será o comprovante de que o prestador executou o serviço, conforme 

solicitado pelo profissional e descrito na Ordem de Serviço. Esta nota de entrega será 

revisada pelo profissional solicitante e ficará arquivada no prontuário do usuário, 

para realizar a conferência em relação ao trabalho que foi executado e entregue, e 

facilitar o futuro atestamento.   

          

2.2. Locais de entrega e de recolhimento:  
  

2.2.1. As próteses odontológicas e demais serviços objeto deste documento, bem como suas 

etapas de produção deverão ser recolhidas/entregues pelo prestador, diariamente, se a 

demanda assim exigir, no horário de 08:00 as 17:00 horas, sempre nos dias úteis, ou 

conforme horário acordado entre as partes, nos locais discriminados abaixo: 

  

a) Centro de Especialidades Odontológicas Centro Sul: Endereço: Rua Carijós, nº 528, 

8º, 9º e 10º andar – Centro. Belo Horizonte – MG.   

   

b) Centro de Especialidades Odontológicas Paracatu: Endereço: Rua dos Goitacazes, 

nº 1550 – Barro Preto – Belo Horizonte – MG.  

  

c) Centro de Especialidades Odontológicas Barreiro: Endereço: Avenida Menelick de 

Carvalho, nº 10 – Barreiro de Cima – Belo Horizonte – MG.  

  

d) Centro de Especialidades Odontológicas Venda Nova: Endereço: Rua Eugênio 

Volpini, nº 143 – São João Batista – Venda Nova – Belo Horizonte – MG.  

  

e) Centros de Saúde, endereços no link: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecp 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
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TaxonomiaMenuPortal&app=pbh&tax=53737&lang=pt_br&pg=5120&taxp=0 &  

 

f) Gerências Regionais de Saúde (Distritos Sanitários), endereços no link:  

http://www.pbh.gov.br/smsa/montapagina.php?pagina=distritos/bairros.html  

  

2.2.2. Outros locais para recolhimento e entrega de trabalhos poderão ser acrescentados 

progressivamente pela Contratante, de acordo com a necessidade do serviço, mediante 

comunicação prévia ao prestador.  

  

2.2.3. O Prestador deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos trabalhos 

confeccionados, desde o seu estabelecimento até o local determinado pela SMSA/SUS-

BH. Também é da sua responsabilidade garantir a integridade do trabalho transportado e o 

fornecimento de embalagens apropriadas, resistentes e individuais, conforme discriminado 

no Anexo X do Edital. 

   

Para transportar os trabalhos, devidamente acondicionados nas embalagens individuais, o 

prestador de serviços deverá disponibilizar, no mínimo, 02 (duas) pastas (malotes) para 

cada Centro de Saúde, personalizadas e identificadas com o nome do Centro de Saúde e 

do prestador de serviços, conforme discriminado no Anexo X do Edital. A SMSA/BH 

poderá solicitar outros malotes, conforme a necessidade do serviço.  

 

 

3. EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
 

3.1. Os serviços que constituem o objeto deste Credenciamento serão executados por profissionais, 

legalmente habilitados, sob a responsabilidade do(s) prestador(es) contratado(s), em 

estabelecimento próprio, sem ônus para a SMSA-BH, observando as normas sanitárias e a 

legislação vigente.  

  

3.2. No processo de execução das próteses, o prestador fica proibido de prestar qualquer assistência 

direta ao usuário, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 185/93, § 2º, 

inciso I: É vedado aos técnicos em Prótese Dentária: I - prestar, sob qualquer forma, assistência 

direta a clientes. Nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas para o atendimento, 

o prestador será descredenciado.  

  

3.3. Caberá aos profissionais da SMSA/SUS-BH, a identificação dos trabalhos a serem executados 

pelo laboratório. Esta identificação deverá estar escrita em cada modelo de gesso, em local 

visível, que não será usado para a fixação no articulador, e deverá conter: Nome completo 

do usuário /Centro de Saúde/Dentista solicitante.   

  

3.4. O PRESTADOR deverá garantir a oferta de procedimentos mensal e anual apresentada na 

proposta do Chamamento (Anexo III do Edital), e coerente com a sua capacidade operacional 

informada no Anexo IV do Edital.   

  

3.5. Caberá ao prestador de serviços realizar o controle mensal da sua produção, evitando-se o 

extrapolamento do limite mensal/anual estabelecido. Caso ocorra extrapolamento, este deverá 

ser compensado e descontado do quantitativo apresentado no mês seguinte. Este fato não deverá 

ser recorrente.   

  

3.6. Os trabalhos deverão ser executados pelo prestador na mesma sequência de entrada das Ordens 

de Serviço, independentemente do tipo de prótese e/ou placa/aparelho ortodôntico a ser 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
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realizado. Casos excepcionais de priorização poderão ocorrer e serão especificados formalmente 

pelo profissional responsável na respectiva Ordem de Serviço. 

 

3.7. Caberá ao prestador de serviços recolher os trabalhos nos locais designados pela SMSA/SUS-

BH e devolvê-los no mesmo local durante as fases intermediárias do processo e após a sua 

conclusão, cuidando para que não ocorra extravio dos mesmos. Para tanto, deverá verificar a 

identificação do usuário/Unidade de saúde/dentista solicitante que consta na Ordem de serviço. 

O serviço administrativo do laboratório, ao retirar os trabalhos dos malotes e constatar a falta de 

identificação na Ordem de Serviço, deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde 

correspondente, imediatamente, e complementar a Ordem de Serviço. Caso o modelo de gesso 

esteja sem a identificação, proceder da mesma forma, e executar o trabalho. Em momento 

oportuno, esclarecer ao dentista solicitante acerca desta obrigação. (subitem 3.3 acima)  

  

3.8. Caberá aos profissionais da SMSA/SUS-BH manter a guarda, no Centro de 

Saúde/CEO/conveniada, dos modelos/trabalhos não finalizados por um período de 01 (um) ano, 

mesmo após constatado o abandono por parte do usuário e feito o atestamento. Este material 

poderá ser descartado após 01 (um) ano em caso de abandono ou falecimento do usuário, 

independente do período. Registrar, no prontuário a data do falecimento, a data do descarte e a 

data do atestamento/cadastro no SISREG (item 5). Se foi feito atestamento através do cadastro 

do usuário no sistema SISREG, imprimir a sua ficha de cadastro e anexar ao prontuário.   

  

3.9. É de responsabilidade do prestador de serviços recusar a execução de trabalho solicitado, 

se for detectado problemas na moldagem, ou em outras etapas que dificultem a execução 

do mesmo, bem como, se a Ordem de Serviço deixar dúvidas acerca do serviço a ser 

executado. Neste caso, o prestador deverá comunicar-se formalmente com o profissional de 

saúde responsável pelo atendimento clínico ao usuário e devolver o trabalho, solicitando a 

repetição da etapa em que foi detectado o problema ou esclarecer ou providenciar/refazer a 

Ordem de Serviço.   

  

3.10. Diante de dúvida(s) para a execução do trabalho requisitado, o prestador NÃO deverá dar 

início ao mesmo sem antes entrar em contato com o profissional solicitante e esclarecer a(s) 

dúvida(s).   

  

3.11. É de responsabilidade do PRESTADOR recusar a execução do trabalho solicitado caso o 

mesmo tenha sido iniciado em outro laboratório. Nesta situação, o prestador de serviços 

deverá devolvê-lo imediatamente ao profissional solicitante.   

  

3.12. Conforme o subitem 3.2 acima, as etapas clínicas (atendimento clínico direto ao usuário) 

necessárias para a adaptação dos trabalhos odontológicos que são objeto deste documento, 

serão executadas, exclusivamente, por profissionais cirurgiões dentistas da SMSA/SUS-BH ou 

conveniada.   

  

3.13. O prestador deverá garantir a boa qualidade dos serviços e dos trabalhos confeccionados e 

entregues, devendo executá-los de acordo com a proposta apresentada para a habilitação, 

rigorosamente dentro das respectivas normas técnicas de execução e especificações contidas 

neste documento, descritas a seguir.  

 

3.13.1. Próteses Parciais Removíveis Cromo Cobalto - Maxilar Cod. SIGTAP:  

0701070102 e Mandibular Cod. SIGTAP: 0701070099  

  

3.13.1.1. Serão executadas a partir da confecção de modelos de gesso tipo III ou IV, por 

meio da técnica convencional, preconizada pela literatura vigente que 
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reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos usuários. Deverão ser 

confeccionadas com estrutura metálica em liga de cromo cobalto, contendo 

dispositivos metálicos posicionados individualmente em dentes 

remanescentes em quantidade suficiente para assegurar a retenção da prótese, 

segundo requisitado pelo dentista solicitante e que consta na Ordem de 

Serviços. Deverão conter também dispositivos de retenção que melhorem a 

fixação da resina acrílica na estrutura metálica. Os dentes artificiais devem 

ser de resina acrílica melhorados pelo IPN (rede polimérica interpenetrada) 

nas cores e modelos indicadas pelo cirurgião dentista solicitante, e deverão 

ser unidos às bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, e à 

estrutura metálica. As cores, tamanhos e formas dos dentes deverão estar de 

acordo com a especificação determinada pelo cirurgião dentista solicitante, na 

Ordem de Serviço. O metal utilizado na fundição deverá ser a liga de cromo 

cobalto e não poderá ser obtido de metal refundido. A liga metálica de cromo 

cobalto utilizada para fundição da estrutura metálica deve atender a seguinte 

especificação de qualidade “liga metálica de cromo e cobalto de boa 

qualidade que assegure a manutenção das características essenciais de 

resistência e flexibilidade do metal, face às exigências do processo 

mastigatório e da repetida inserção e remoção das próteses pelo usuário, 

de modo que sejam registradas perdas mínimas nessas características em 

função do uso”. A composição química da liga de cromo cobalto deve ser de 

63% de cobalto; 28% de cromo; 5% de molibdênio; outros <5%.   

  

3.13.1.2. A união entre a base  confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e 

a base dos dentes de acrílico deverá ter obrigatoriamente retenção adicional 

através de cavidade feita com broca n° 5 nos dentes da prótese para aumentar 

a fixação dos mesmos, conferindo maior retentividade e resistência 

mastigatória.   

  

3.13.1.3. As etapas laboratoriais de confecção das Próteses Parciais Removíveis em 

Cromo Cobalto executadas a partir dos modelos de gesso, serão as seguintes:  

a) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada)  

b) Estrutura de Metal/Roach;  

c) Confecção da sela acrílica;   

d) Confecção e montagem de planos de orientação em cera;   

e) Montagem dos dentes na Prótese Parcial Removível;  

f) Inclusão e Prensagem de Prótese Parcial Removível;  

g) Acabamento e polimento final das próteses.  

  

3.13.1.4. A confecção da moldeira individual não terá ônus para a SMSA/SUSBH, por 

ser considerada como etapa para a confecção da prótese.  

  

3.13.1.5. As Próteses Parciais Removíveis de Cromo Cobalto podem ser solicitadas 

com   reforço   nos   dentes   de   acrílico. Este reforço é denominado 

Blindagem e está descrito no subitem 3.13.4.4 alínea “b” abaixo.  

  

3.13.1.6. Caso seja necessária a realização de ajustes, após a entrega final, deverá ser 

realizado um novo polimento sem ônus para a SMSA/SUS-BH.   
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3.13.2. Próteses Totais Removíveis Maxilar Cod. SIGTAP: 0701070137 e Próteses Totais 

Removíveis Mandibular Cod. SIGTAP: 0701070129  
                                                                                

3.13.2.1. São confeccionadas a partir de modelos de gesso tipo III, por meio da técnica 

convencional, preconizada pela literatura vigente que reproduzem as arcadas 

e os rebordos residuais dos usuários, com dentes artificiais de resina acrílica 

unidos a bases de resina acrílica termopolimerizável.  As bases 

individualizadas em resina acrílica termopolimerizável deverão ser 

confeccionadas com a resina acrílica em tom de rosa natural com veias, 

tomando- se como referência a cor “Rosa Natural com Veias”, da marca 

“Clássico”, para qualquer tipo de prótese removível mencionada neste Edital. 

A cor cristal/transparente/incolor do acrílico deve ser proporcionada com a cor 

rosa para obter certa transparência das próteses e melhor adequação estética 

das mesmas aos rebordos residuais dos usuários. No caso das próteses 

superiores, a região do palato sempre será prensada com acrílico 

cristal/transparente/incolor. Os dentes artificiais de resina acrílica utilizados 

em todos os tipos de prótese mencionados devem atender a seguinte 

especificação mínima de qualidade: dentes de resina acrílica melhorada com 

IPN (rede polimérica interpenetrada) nas cores e modelos indicadas pelo 

cirurgião dentista solicitante. A união entre a base confeccionada em resina 

acrílica termopolimerizável e a base dos dentes de acrílico deverá ter 

obrigatoriamente retenção adicional através de cavidade feita com broca n° 

5 nos dentes da prótese para aumentar a fixação dos mesmos, conferindo maior 

retentividade e resistência mastigatória.  

  

3.13.2.2. As etapas laboratoriais de confecção das Próteses Totais Removíveis 

Odontológicas a partir dos modelos de gesso serão as seguintes:   

a) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada pelo profissional 

responsável);  

b) Confecção de chapa (base) de prova em acrílico autopolimerizável;  

c) Confecção e montagem de planos de orientação em cera;  

d) Montagem dos modelos de gesso em articulador, após acerto dos planos de 

orientação;  

e) Montagem dos dentes em cera;  

f) Inclusão e Prensagem;  

g) Acabamento e polimento final das próteses.  

  

- Reparo na Base da Prótese  

Esta fase não é laboratorial. Pode ser utilizada para corrigir eventual 

desadaptação e distorção da chapa de prova. O CIRURGIÃO DENTISTA 

poderá realizar o reembasamento com pasta zinco enólica para melhor 

adaptação da base para a prótese.  

  

3.13.2.3. A confecção da moldeira individual não terá ônus para a SMSA/SUSBH, 

pois será considerada como etapa para a confecção da prótese.   

  

3.13.2.4. Caso seja necessário a realização de ajustes após a entrega 

final/incorporação, deverá ser realizado um novo polimento, sem ônus para 

a SMSA/SUS-BH.   
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3.13.2.5. As Próteses Totais Removíveis também poderão ser solicitadas pelos 

profissionais da Contratante para execução pela técnica de prótese imediata.  

 

3.13.3. Prótese Temporária - Prótese Parcial Temporária Acrílica Mandibular ou 

Maxilar Cod. SIGTAP: 0701070110  

  

3.13.3.1. É uma prótese dento-muco-suportada ou dento-suportada, e indicada para 

reabilitar usuários parcialmente desdentados na mandíbula e/ou na maxila.  

  

3.13.3.2. Estas próteses odontológicas serão confeccionadas com dentes de resina 

acrílica melhorada com IPN (rede polimérica interpenetrada) e unidos a 

bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, 

obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e os 

rebordos residuais dos usuários. As bases individualizadas em resina acrílica 

termopolimerizável deverão ser confeccionadas com a resina acrílica em tom 

de rosa natural com veias, tomando-se como referência a cor “Rosa Natural 

com Veias”, da marca “Clássico” para qualquer tipo de prótese removível 

mencionada neste Edital. A cor cristal/transparente/incolor do acrílico deve 

ser proporcionada com a cor rosa para obter certa transparência das próteses e 

melhor adequação estética das mesmas aos rebordos residuais dos usuários. 

No caso das próteses superiores, a região do palato sempre será prensada com 

acrílico cristal/transparente/incolor. Deverão possuir grampos de aço com 

espessura 0.8 mm, adaptados individualmente em dentes remanescentes, em 

quantidade suficiente para assegurar retenção da prótese. A união entre a base 

confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e a base dos dentes de 

acrílico deverá ter obrigatoriamente retenção adicional através de cavidade 

feita com broca n° 5 nos dentes da prótese para aumentar a fixação dos 

mesmos, conferindo maior retentividade e resistência mastigatória.  

  

3.13.3.3. As etapas laboratoriais de confecção das Prótese Parcial Temporária Acrílica 

a partir dos modelos de gesso serão as seguintes:  

a) Montagem dos modelos de gesso em articulador (se necessário);  

b) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada);  

c) Confecção e montagem de planos de orientação em cera (quando 

solicitada);  

d) Montagem dos dentes em cera;  

e) Inclusão e Prensagem (com palato incolor para superiores) conforme 

descrito acima;  

f) Acabamento e polimento final das próteses, mesmo após possíveis ajustes 

que venham a ser realizados depois de sua incorporação.  

   

3.13.3.4. Estas próteses também poderão ser solicitadas pelos profissionais da 

SMSA/SUS-BH para execução pela técnica de prótese imediata.  

  

3.13.3.5. Para o atestamento das próteses removíveis Totais, Parciais de ComoCobalto 

e Temporárias, o prestador deverá identificar em campo próprio o arco 

dental correspondente ao trabalho que foi realizado.  
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3.13.4. Próteses Coronárias/ Intra-Radiculares Fixas/Adesivas (por elemento) Cod. 

SIGTAP: 0701070145  

  

3.13.4.1. Consiste na confecção laboratorial de coroas, restaurações parciais indiretas 

(onlays e inlays), incrustações (Restaurações Metálicas Fundidas e 

Blindagens), próteses convencionais ou adesivas metálicas, metaloplásticas, 

metalocerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe 

e/ou núcleos intra radiculares, por elemento dental.  

 

3.13.4.2. As etapas laboratoriais de confecção dessas próteses devem ser executadas a 

partir dos modelos de gesso, conforme o planejamento estabelecido pelo 

profissional solicitante. Poderão ser confeccionadas em metal ou cerômeros, 

de acordo com definição do dentista solicitante, de forma a proporcionar bom 

vedamento periférico e assegurar resistência ao processo mastigatório.  

  

3.13.4.3. Para o atestamento das próteses fixas (coroas, núcleos metálicos, 

RMF/Blindagem e ponte adesivas), o prestador deverá identificar em 

campo próprio, o número correspondente ao elemento dental para o qual 

foi realizado o trabalho.   

  

3.13.4.4. Compreendem os seguintes trabalhos protéticos:  

  

a) Núcleo Metálico Fundido (Inclusão e Fundição): Inclui a Escultura 

(quando solicitada), a inclusão e a fundição em liga metálica odontológica 

não reaproveitada/refundida, composta de prata (+ 76 a 80%); estanho (+ 

20 a 24) e Cobre (menor que 1%). As esculturas dos núcleos serão realizadas 

pelos profissionais dos Centros de Especialidades Odontológicas ou podem 

ser solicitadas ao laboratório CONTRATADO.  

  

b) Restauração Metálica Fundida (RMF) / Blindagem: Inclui a escultura, a 

inclusão, a fundição e o polimento. A fundição deverá ser em liga metálica 

odontológica não reaproveitada/refundida, composta de prata (+ 76 a 80%); 

estanho (+ 20 a 24) e Cobre (menor que 1%), utilizada para confeccionar 

restauração metálica (INLAYS, ONLAYS, 4/5 E COROAS TOTAIS).  

          

Blindagem é um reforço metálico feito em alguns dentes de acrílico da 

Prótese Parcial Removível de Cromo Cobalto e tem como função 

aumentar a resistência mastigatória e durabilidade da prótese. A 

Blindagem também é ideal para manter a dimensão vertical de oclusão. A 

confecção da blindagem é realizada durante a confecção e fundição da 

estrutura metálica da PPR, ou seja, antes da fase de prensagem. O metal 

usado na blindagem dos dentes de acrílico das próteses parciais 

removíveis é o mesmo utilizado na estrutura metálica das Próteses 

Parciais Removíveis de Cromo Cobalto. Este reforço deve ser definido 

pelo profissional solicitante e deve ser aprovado pelo gerente do Centro de 

Saúde. 

 

Como não consta Blindagem na Tabela do SUS, isto é, não tem código 

SIGTAP, para efeito do pagamento, cada Blindagem corresponderá ao 

valor de 01 (uma) RMF, sendo o valor total a ser pago, 

correspondente ao número de dentes blindados. Para o atestamento 

das Blindagens, o prestador deverá identificar os elementos dentais 
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para os quais foram solicitadas e realizadas as blindagens.   

  

c) Restauração em Cerômero Inlay e Onlay: É uma restauração 

odontológica indireta confeccionada em cerômeros com mais de 73% de 

carga cerâmica micro-fina a base de silicato de zircônia, utilizando forno 

para cerômeros. A cor será definida pelo profissional solicitante.  

  

d) Coroa Total em Cerômero (anterior ou posterior): Consiste de uma 

restauração indireta confeccionada em cerômero, com mais de 73% de 

carga cerâmica micro-fina a base de silicato de zircônia utilizando o forno 

para cerômeros. A cor será definida pelo profissional solicitante.  

 

e) Ponte Adesiva em Cerômero Reforçada com Fibra de Polietileno de 

Alta Resistência ou com Fibra de Vidro, por elemento: Constitui de uma 

Ponte fixa adesiva com um ou mais elementos em Cerômero, reforçada com 

fita a base de polietileno de alta resistência ou com fibra de vidro (trama 

entrelaçada de pontos travados, incolor e translúcido). A escolha do tipo de 

reforço será de acordo com o planejamento do profissional.  

  

f) Coroa Veneer com Face Estética de Cerômero: Coroa incluindo a 

escultura, a inclusão, a fundição e o polimento. O metal deverá ser composto 

por liga metálica odontológica, de prata e estanho, própria para 

confeccionar restauração odontológica metálica. A face estética deverá ser 

em cerômeros com mais de 73% de carga cerâmica microfina a base de 

silicato de zircônia confeccionada em forno para cerômeros. A cor será 

definida pelo profissional solicitante.  

   

3.13.5. Os aparelhos Ortodôntico Removível – Cod. SIGTAP: 0701070021   

  

3.13.5.1. Compreendem os seguintes tipos de aparelhos:  

a) Placa de Hawley;  

b) Placa de Hawley com expansor;  

c) Placa de Hawley com grade palatina e expansor ;  

d) Placa com batente anterior;  

e) Placa com batente posterior;  

f) Aparelho de planas;  

g) Recuperador de espaço com molas;  

h) Recuperador de espaço com parafuso;  

i) Placa de Schwartz;  

j) Placa com arco de Eschiller;  

k) Placa com arco de Eschiller e expansor;   

l) BIONATOR;  

  

3.13.5.1.1. As etapas laboratoriais de confecção dos Aparelhos Ortopédico e 

Ortodôntico Removível devem ser executadas a partir dos modelos 

de gesso, e de acordo com o planejamento estabelecido pelo 

profissional solicitante. Os aparelhos ortopédicos e ortodônticos 

são formados por uma base de acrílico em que são inseridos 

elementos ativos como molas e grampos, confeccionados com fio 

de aço inoxidável de 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm e 0,8 mm, conforme 

solicitação do profissional. O aparelho deve adaptar corretamente 
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aos tecidos moles e às faces linguais dos dentes em, 

aproximadamente, 2/3 das faces linguais posteriores e até o cíngulo 

dos caninos e incisivos, e deve alcançar distalmente o último dente 

da arcada. É importante conter o maior número de grampos de 

retenção possível para oferecer melhor ancoragem, fator importante 

na estabilidade do aparelho e grampos livres para ativação, segundo 

determinação do dentista solicitante.   

  

3.13.5.1.2. O aparelho deve ser bem polido, ter placa com base uniforme, 

resistente, com bordas livres arredondadas. Não pode interferir ou 

traumatizar os tecidos de suporte, para ser o mais confortável 

possível ao usuário, tornando-se assim mais efetivo.  

  

3.13.5.1.3. Os aparelhos podem ter variações e precisar de acessórios como 

Grampos de Retenção e Molas, que serão especificados na Ordem 

de Serviço.   

  

3.13.5.1.4. São Tipos de Grampos de Retenção:   

a) Grampo de Adams;   

b) Grampo em gota duplo;   

c) Grampo circunferencial;  

d) Grampo proximal.  

  

3.13.5.1.5. São os seguintes Tipos de Molas:   

a) Molas Simples;   

b) Molas Duplas;   

c) Molas Simples com Helicoídes;     

d) Molas Duplas com Helicoídes; e   

e) Molas Redutoras de Diastema.  

  

3.13.5.1.6. O arco vestibular com Loop nos caninos deve estar presente em 

todos os aparelhos, salvo nas exceções descritas na solicitação.  

  

3.13.6. Mantenedor de Espaço – Código SIGTAP: 0701070064  

  

3.13.6.1. São aparelhos destinados a preservar o espaço deixado pela perda de um e mais 

dentes, com o objetivo de preservar a integridade da oclusão; manter os dentes 

envolvidos em suas respectivas posições; preservar o espaço resultante da 

perda precoce do dente decíduo e permitir que o dente permanente erupcione 

em posição normal.  

  

3.13.6.2. O Código. SIGTAP: 0701070064 corresponde aos seguintes Mantenedores de 

Espaço:   

a) Barra Transpalatina    

b) Arco Lingual de Nance   

c) Botão de Nance   

d) Botão de Nance Modificado   

e) Banda Alça    

f) Banda Alça com Tubo    

g) Coroa-Alça    

h) Guia de Erupção   
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i) AMEC    

j) Sistema Tubo-Barra.   

  

3.13.6.3. Para o atestamento dos aparelhos ortodônticos e mantenedores de espaço, o 

prestador deverá identificar no campo Observações do impresso, o arco dental 

correspondente ao trabalho executado.  

   

3.13.7. Placa Oclusal – Cod. SIGTAP: 0701070072  

  

3.13.7.1. Constitui-se de dispositivo confeccionado de forma individualizada, em resina 

acrílica/acetato, que se encaixa entre as arcadas dentárias. O objetivo deste 

aparelho é controlar as forças que agem no sistema mastigatório, promover 

alívio dos sintomas de DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos parafuncionais.  

 

3.13.7.2. As etapas laboratoriais de confecção das Placas acima devem ser executadas 

a partir dos modelos de gesso, e de acordo com o planejamento estabelecido 

pelo profissional solicitante, podendo ser:  

  

3.13.7.2.1. Placa Oclusal à Vácuo em Acetato: As Placas à Vácuo em 

Acetato são indicadas para proteger os dentes de desgastes 

excessivos. São confeccionadas em acetato de 2 mm de espessura, 

a partir de um molde individual da arcada, e deve cobrir as 

superfícies oclusal e incisal, chegando até o equador dos dentes. 

Nas placas maxilares, o aparelho deve estender-se de 4 a 6 mm nos 

tecidos palatais.  

  

3.13.7.2.2. Placa Oclusal em Acrílico: As Placas em resina acrílica 

termopolimerizável são indicadas para prover estabilidade 

temporária à oclusão nos casos de problemas nas articulações 

temporomandibulares e para proteção dos dentes em casos de 

bruxismo. São confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável, a partir de um molde individual da arcada, 

cobrindo as superfícies oclusal e incisal, chegando até o equador 

dos dentes do arco dentário escolhido pelo profissional solicitante, 

criando contatos bilaterais, simultâneos e estáveis com o arco 

oposto e guia anterior que permita a desoclusão dos dentes 

posteriores nos movimentos excursivos. Nas placas maxilares, o 

aparelho deve estender-se de 4 a 6 mm nos tecidos palatais. A 

espessura do aparelho deve ser de aproximadamente 1,5 a 2 mm 

na região de molar.  

  

3.13.8. Os aparelhos/placas que forem considerados mal executados pelo mau posicionamento 

de expansores, erros na posição e/ou modelo das molas e grampos, acabamento 

inadequado, falhas na acrilização e ausência do arco vestibular (salvo as solicitadas), 

deverão ser refeitos sob as expensas da CONTRATADA. Todos os aparelhos/placas 

deverão ser entregues bem polidos, higienizados, sem resíduos de gesso, cera, etc. 

Devem ser entregues acondicionados individualmente em estojo próprio protegidos dos 

impactos, conforme especificações contidas no ANEXO X do Edital.  
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3.13.9. Para efeito do atestamento/faturamento os procedimentos acima, tanto a placa de 

acrílico quanto a de acetato, serão consideradas como sendo do mesmo Código SIGTAP 

nº 0701070072.  

 

 

4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PELA SMSA/SUS-BH:    
  

4.1. A conferência e a validação da qualidade da execução do serviço, bem como, a adequação às 

especificações exigidas, e o cumprimento dos prazos estabelecidos, serão de responsabilidade 

dos profissionais solicitantes dos Centros de Saúde/CEO/unidades conveniadas da SMSA/SUS-

BH. Os trabalhos serão conferidos no momento da entrega/instalação, podendo ocorrer a sua não 

aceitação, se não estiverem nos padrões exigidos neste documento. Em nenhuma hipótese será 

admitido o recebimento diverso do objeto ou com qualquer diferença das exigências e propostas 

contidas neste documento.  

  

4.2. Este recebimento não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade do prestador de 

serviços em executar o serviço de acordo com as condições contidas neste Edital e seus Anexos.  

  

4.3. As próteses odontológicas, aparelhos ortodônticos e as placas poderão necessitar de novo 

polimento no laboratório após a entrega para o usuário, em decorrência de ajustes para a sua 

adaptação. Este polimento não gera custo adicional ao valor a ser pago pelo procedimento e deve 

ser realizado pelo prestador de serviços, respeitando os prazos estabelecidos neste Termo.  

  

4.4. A SMSA/SUS-BH não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses odontológicas 

placas/ aparelhos ortodônticos venham a apresentar durante todas as etapas de sua realização 

pelo prestador de serviços devido à técnica de confecção laboratorial, uso de materiais ou 

transportes inadequados, cabendo, sempre ao PRESTADOR, todo o ônus de correção ou 

substituição dos trabalhos, no todo ou em parte.  

  

4.5. Em caso de inadequação, o trabalho deverá ser devolvido para ajuste ou repetição sem custo 

adicional para a SMSA-BH. Esta constatação de defeito na execução após o recebimento, não 

invalida qualquer reclamação a posterior, mesmo após o período de garantia, obrigando-se, o 

prestador de serviços, a realizar a reparação ou a repetição do trabalho considerado inadequado.  

  

4.6. O prazo de garantia do serviço executado será de 02 (dois) anos, contados a partir da instalação 

dos trabalhos em boca. Durante este período o prestador de serviços será obrigado a reparar, 

corrigir, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos por ela executados que apresentem defeitos 

técnicos de confecção. A garantia não cessa com o término da vigência do contrato, desistência 

ou cancelamento, prevalecendo o prazo de até 02 (dois) anos após a instalação do trabalho na 

boca do usuário, sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do Consumidor.  

  

4.7. Se comprovado, mesmo após o período de garantia, que os trabalhos executados pelo prestador 

de serviços apresentam defeitos técnicos de confecção, decorrentes do uso de materiais 

diferentes dos indicados na proposta de habilitação, de técnica inadequada ou diferente do 

especificado neste chamamento, a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, ou 

substituir, às suas expensas, os trabalhos com defeitos, nos prazos estabelecidos neste 

documento.  

  

4.8. A sessão clínica de adaptação e entrega final da prótese/placa/aparelho ortodôntico será 

registrada com data no prontuário do usuário e será assinada pelo mesmo e pelo profissional 

responsável.  
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4.9. Para efeito de pagamento, o atestamento somente será realizado, após a entrega do trabalho no 

Centro de saúde/CEO/Conveniada, na fase de PRENSAGEM e preferencialmente já instalado. 

Considerar as impossibilidades descritas nos itens 17.4.3 e 17.4.4 deste Edital.  

 

 

5. ATESTAMENTO/VALIDAÇÃO DO SERVIÇO PELA SMSA/SUS-BH  
  

5.1. Atestamento pela Atenção Primária:  

  

Após a finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante deverá 

preencher corretamente, com letra legível e sem rasuras, o formulário “Atestamento dos Trabalhos 

Odontológicos – Atenção Primária” em 02 (duas) vias, carimbar, assinar e colher a assinatura do 

gerente local, e, em seguida, enviar 01 (uma) via para a GAERE (aos cuidados da Referência Técnica 

da Saúde Bucal), arquivando a 2ª via no prontuário do usuário.  

 

Caso o trabalho tenha sido entregue na unidade na fase de montagem de dentes, mas o usuário 

faleceu ou abandonou o tratamento (consultar itens: 17.4.3 e 17.4.4 deste Edital), o trabalho pode ser 

atestado na condição nº 3.   

 

 

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO IMPRESSO DE ATESTAMENTO PELA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA  

   

O Cirurgião Dentista solicitante deverá preencher com letra legível e sem rasuras todos os campos 

do impresso de atestamento/validação do serviço executado pelo Laboratório.  

  

Campo 1 - Identificação  

• Nome do Prestador;  

• Nome do Centro de Saúde;  

• Nome completo, correto e legível do usuário;  

• Data de nascimento;  

• Nome da mãe do usuário;  

• Número do Cartão Nacional de Saúde ou Número do Prontuário Eletrônico;  

• Nome e CRO do Cirurgião Dentista solicitante:  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi atestado).  

  

Campo 2 – Assinalar com X o(s) trabalho(s) realizado(s)  

Assinalar no espaço próprio o tipo de trabalho que foi executado pelo prestador.  

  

Campo 3 – Condição para atestar  

Escrever o número que corresponde à condição em que o trabalho foi atestado.  

  

Campo 4 – Observações  

Escrever a data do falecimento, motivo do abandono, troca do dentista ou outra informação 

importante.  

  

Campo 5 – Assinatura do Cirurgião Dentista (CD) solicitante e do Gerente do Centro de Saúde.   

  

Após receber o impresso de Atestamento preenchido pelo Dentista Solicitante da Atenção Primária, 

a referência técnica da GAERE deverá proceder a conferência do mesmo. Em caso de dúvidas, deverá 

entrar em contato com o Cirurgião Dentista responsável. O segundo passo é acessar o sistema 
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SISREG e cadastrar o usuário na especialidade denominada “ATESTAMENTO DE PROTESES 

DENTÁRIAS”, selecionando o procedimento realizado pelo Laboratório e registrado no impresso 

pela Unidade solicitante. Este documento deverá ser assinado e arquivado na GAERE.  

  

Para realizar o cadastro do usuário para o Laboratório (prestador) que executou a 

confecção/conclusão da(s) prótese(s), será disponibilizado, no sistema SISREG, a oferta de consultas 

virtuais na especialidade “ATESTAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS”.  

   

O agendamento deverá corresponder a cada procedimento realizado. Se for executado mais de um 

procedimento para o mesmo usuário na competência, este deverá ser agendado quantas vezes forem 

os procedimentos executados. Por exemplo, se for realizado uma prótese total mandibular e outra 

maxilar, o usuário deverá ser cadastrado 2 (duas) vezes no sistema, ou seja um cadastro do mesmo 

usuário em duas especialidades, para cada um dos procedimentos realizados, quais sejam:   

 

• PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR  

• PRÓTESE TOTAL MAXILAR  

• PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA ARCO SUPERIOR  

• PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA ARCO INFERIOR  

  

A Referência Técnica da Saúde Bucal da GAERE deverá descrever no SISREG, no campo 

“MOTIVO”, os seguintes dados para subsidiar o atestamento/validação do serviço pela SMSA/SUS-

BH, conforme protocolo abaixo:  

  

  

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO “MOTIVO” NO SISREG:  

  

• Nome do Dentista solicitante e número do CRO;  

• Nome do Centro de Saúde;  

• Nome da Unidade executante (Laboratório de prótese que executou o trabalho);  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi adaptado, e, no caso de algumas 

próteses, se foi cumprido o prazo definido para a entrega/adaptação);  

  

Para “Prótese Parcial Temporária” deve-se registrar o arco dental (superior ou inferior).  

  

   

As “Próteses Totais” NÃO demandam o registro de informações complementares na 

solicitação.   

  

  

5.2. Atestamento pela Atenção Secundária (CEO’s) / Conveniadas  

  

Após finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante da Unidade 

especializada/Faculdade deverá preencher corretamente, com letra legível e sem rasuras, o formulário 

“Atestamento dos Trabalhos Odontológicos – Atenção Secundária - CEO”, carimbar, assinar e colher 

assinatura do gerente local.  

  

Em caso de trabalhos entregues na unidade, para as próteses removíveis em montagens de dentes, e 

demais serviços concluídos, em que o usuário faleceu ou abandonou (consultar itens: 17.4.3 e 17.4.4 

deste Edital), o trabalho pode ser atestado na condição nº 3.   
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PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA   

  

O Cirurgião Dentista solicitante deverá preencher com letra legível e sem rasuras todos os campos 

do impresso de atestamento/validação do serviço executado pelo Laboratório.  

  

Campo 1 - Identificação  

• Nome do Prestador;  

• Nome do CEO/conveniada;  

• Nome completo, correto e legível do usuário;  

• Data de nascimento;  

• Nome da mãe do usuário;  

• Número do Cartão Nacional de Saúde ou Número do Prontuário Eletrônico;  

• Nome e CRO do Cirurgião Dentista solicitante:  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi atestado). 

  

Campo 2 – Assinalar com X o(s) trabalho(s) realizado(s)  

Assinalar no espaço próprio o tipo de trabalho que foi executado pelo prestador.  

  

Campo 3 – Condição para atestar  

Escrever o número que corresponde à condição em que o trabalho foi atestado.  

  

Campo 4 – Observações  

Escrever a data do falecimento, motivo do abandono, troca do dentista ou outra informação 

importante.  

  

Campo 5 – Assinatura do Cirurgião Dentista solicitante e do Gerente do CEO/conveniada.   

  

O segundo passo é acessar o SISREG e cadastrar o usuário para o Laboratório (prestador) que 

executou a confecção/conclusão da(s) prótese(s), na especialidade denominada “ATESTAMENTO 

DE PROTESES DENTÁRIAS”, selecionando o procedimento realizado pelo Laboratório. Para tanto, 

será disponibilizado no SISREG a oferta de consultas virtuais na especialidade “ATESTAMENTO 

DE PROTESES DENTÁRIAS” para que o Gerente do CEO ou um administrativo qualificado, 

designado pelo gerente, que possa cadastrar o usuário.  

  

O agendamento deverá corresponder a cada procedimento realizado. Se for executado mais de um 

procedimento para o mesmo usuário na competência, este deverá ser agendado quantas vezes forem 

os procedimentos executados. Por exemplo, se for realizado uma prótese total mandibular e outra 

prótese maxilar, o usuário deverá ser cadastrado 2 (duas) vezes no sistema, em duas especialidades, 

para cada um dos procedimentos realizados, quais sejam:   

 

• Prótese Total Mandibular  

• Prótese Total Maxilar  

• Prótese Parcial Removível cromo cobalto Maxilar  

• Prótese Parcial Removível cromo cobalto Mandibular  

• Prótese Parcial Temporária Maxilar  

• Prótese Parcial Temporária Mandibular  

• Núcleo Metálico Fundido (Inclusão e Fundição em liga metálica odontológica 

composta de prata e estanho).  
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• Restauração Metálica Fundida (Inclusão e Fundição em liga metálica odontológica 

composta de prata e estanho);  

• Coroa Veneer com face estética de cerômero (Inclusão e Fundição em liga metálica 

odontológica composta de prata com estanho);  

• Restauração em Cerômero inlay e onlay;  

• Coroa Total em Cerômero (Anterior/Posterior);  

• Ponte Adesiva Cerômero reforçada com fibra polietileno de alta resistência/fibra de 

vidro.  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível  

• Mantenedor de espaço  

• Placa Oclusal  

   

Para os procedimentos listados abaixo, será necessário o registro, no campo “MOTIVO” do 

SISREG, das informações específicas e complementares referentes a cada trabalho 

executado, a saber:  

  

• Prótese Parcial Temporária - registrar o arco dental (superior ou inferior).  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível – registrar o arco dental (superior ou 

inferior).  

• Mantenedor de espaço - registrar o arco dental (superior ou inferior).  

• Placa Oclusal - registrar se é placa oclusal acrílica ou de acetato  

• Núcleo Metálico Fundido - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Restauração Metálica Fundida - registrar o(s) dente (s) e as faces reabilitado(s)  

• Coroa Veneer -  registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Restauração em Cerômero inlay e onlay - registrar o(s) dente (s) e as faces 

reabilitado(s)  

• Coroa Total em Cerômero (Anterior/Posterior) - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Ponte Adesiva Cerômero reforçada com fibra - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível - registrar o arco dental (superior ou 

inferior)  

• Mantenedor de espaço -  registrar o arco dental (superior ou inferior)  

  

O “Formulário de Atestamento dos Trabalhos Odontológicos – Atenção Secundária - CEO”, 

após ter os dados cadastrados no sistema SISREG deverá ser arquivado na Unidade.  
  

5.3. O prestador de serviços terá acesso ao SISREG, através de senha que permitirá apenas a consulta 

aos dados do atestamento registrados pelas GAERE’s, CEO’s e Conveniadas, e, somente poderá 

apresentar a produção realizada na competência, para processamento no SIA/SUS e com a 

finalidade de pagamento, dos usuários inseridos no sistema SISREG.   

  

5.4. A Gerência de Controle e Avaliação será responsável pela autorização do pagamento dos 

procedimentos realizados. Para tanto, irá avaliar o registro dos dados dos atestamentos inseridos 

no SISREG pelas unidades solicitantes. O número autorizador do sistema SISREG será utilizado 

pelo prestador como “número de autorização no SIA” para este realizar a cobrança. Para os 

procedimentos pagos administrativamente, o prestador deverá encaminhar listagem contendo os 

procedimentos a serem cobrados, cujos números autorizadores já tenham sido gerados no 

sistema SISREG, após cadastramento realizado pelas Unidades Solicitantes. A listagem deverá 

conter os dados necessários para que a Gerência de Controle e Avaliação possa realizar a devida 

conferência com os registros do SISREG.  

  

5.5. O responsável pelo Laboratório de Prótese irá gerar o Boletim de Produção Ambulatorial 
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Individual (BPAI), e emitir listagem de produção cujos procedimentos são pagos 

administrativamente, somente para os usuários/procedimentos que já tenham sido cadastrados 

no sistema SISREG pelas Unidades Solicitantes.  

  

5.6. Atestamento em caso de ausência do dentista solicitante.  

  

5.6.1. Para evitar que os atestamentos e os trabalhos concluídos fiquem retidos na unidade de 

saúde por muito tempo, por ausência do profissional solicitante, gerando insatisfações dos 

usuários e prestadores, proceder conforme abaixo.  

  

5.6.2. Diante da ausência do dentista solicitante por mais de 30 (trinta) dias úteis (férias, licença 

médica, transferências ou exoneração):  

   

a) Se o trabalho já foi instalado e não foi atestado, outro cirurgião dentista do Centro 

de Saúde/CEO/conveniada poderá preencher o impresso de atestamento e registrar 

esta ação no prontuário e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

  

b) Se o trabalho ainda não foi concluído/instalado, outro dentista do Centro de 

Saúde/CEO/conveniada poderá concluir o tratamento (entrega do trabalho) e 

preencher o impresso de atestamento de conclusão do trabalho, registrando a ação no 

prontuário e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

  

c) Para as duas situações acima o profissional deverá registrar no prontuário todos os 

procedimentos executados, a data do atestamento e assinar o prontuário junto com o 

usuário/responsável.  

  

5.6.3. Se o Centro de Saúde (Atenção primária) contar somente com um cirurgião dentista e o 

mesmo estiver ausente por mais de 30 (trinta) dias úteis pelos motivos de: férias, licença 

médica prolongada, transferências ou exoneração, o gerente do Centro de Saúde, deverá 

verificar, no prontuário do usuário, a condição da mesma e proceder conforme abaixo:   

  

a) Se o trabalho não foi entregue na unidade, NÃO preencher o impresso de atestamento;  

  

b) Se a prótese já foi instalada na boca do usuário e não atestada, o gerente deve consultar 

o prontuário, e com a ajuda do TSB/ASB, preencher o impresso de atestamento e 

informar, no campo Observações: o nome e o CRO do CIRURGIÃO DENTISTA que 

instalou o trabalho, bem como a data da sua instalação e motivo da ausência do 

CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;   

  

c) Se a prótese ainda não foi instalada na boca do usuário e o trabalho se encontra na 

unidade, mas não foi instalado devido à ausência do dentista, proceder conforme 

abaixo:  

  

O gerente deverá entrar em contato com a Referência de Saúde Bucal da Regional 

(GAERE) para esta acionar a Coordenação Técnica do nível central da SMSA, que 

agendará um TUTOR para comparecer ao Centro de saúde, avaliar o trabalho e, se for 

aprovado, instalá-lo na boca do usuário.  

  

O gerente do Centro de Saúde também se incumbirá de orientar a ASB/TSB para que, 

no dia agendado com o tutor, o usuário esteja presente, bem como todo o consultório 

arrumado, instrumentais esterilizados e materiais de consumo disponíveis para a 

conclusão do trabalho. O tutor fará a conferência e a validação da qualidade da 
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execução do serviço.   

  

De acordo com a qualidade do serviço executado pelo Laboratório:   

  

a) Trabalho adaptou e está com boa qualidade.   

O tutor fará os procedimentos necessários e a entrega da prótese ao usuário. O tutor 

irá registrar no prontuário físico todos os procedimentos, datar, assinar junto com o 

usuário/responsável. O gerente com a ajuda do TSB/ASB, deverá preencher o 

impresso de atestamento e informar, no campo Observações: o nome e o CRO do 

CIRURGIÃO DENTISTA (tutor) que instalou o trabalho, a data da sua instalação 

e motivo da ausência do CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 

ou 5.3;  

   

b) Trabalho não está dentro dos padrões (trabalho aceito com restrições).  

Se for indicado o reembasamento indireto, isto é, o trabalho precisa retornar ao 

laboratório para ajustes, o tutor fará todos os procedimentos odontológicos 

necessários, assim como o preenchimento da Ordem de Serviço e o 

encaminhamento do trabalho anexado ao modelo para o prestador que executou o 

serviço. O tutor deverá anotar todos os procedimentos no prontuário e assinar junto 

com o usuário. Quando o trabalho retornar do laboratório, e se o Centro de Saúde 

ainda estiver sem dentista, o gerente solicitará uma nova tutoria para a instalação 

deste serviço. O tutor deverá registrar a entrega do trabalho no prontuário do usuário 

e assinará, junto com o mesmo. O gerente com a ajuda do TSB/ASB, deverá 

preencher o impresso de atestamento e informar, no campo Observações: o nome e 

o CRO do CIRURGIÃO DENTISTA (tutor) que instalou o trabalho, a data da sua 

instalação e motivo da ausência do CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos 

dos itens 5.2 ou 5.3;  

   

c) Trabalho não está dentro dos padrões e não será aceito.  

Se o tutor não aprovar a qualidade/adaptação da prótese, o usuário não o Centro de 

Saúde NÃO deverá preencher o impresso de atestamento de conclusão do trabalho. 

Neste caso, registrar em prontuário o motivo da impossibilidade de instalação e 

assinar junto com o usuário.  

 

 

6. A APRESENTAÇÃO DA FATURA PELA CONTRATADA  
  

6.1. A Apresentação da fatura dos procedimentos executados pelos Prestadores de Serviço à SMSA 

- SUS/BH, para o processamento, se dará como abaixo:  

 

6.1.1. A CONTRATADA, após identificar no sistema SISREG o número autorizador 

correspondente aos usuários/procedimentos realizados e checar o correto registro de todos 

os dados, deverá realizar o preenchimento do Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI) e emitir listagem para cobrança dos procedimentos que são pagos 

administrativamente. Esta tarefa é de responsabilidade da CONTRATADA e as 

inconsistências apresentadas estarão sujeitas a glosas.  

  

6.1.2. Em cada período de competência, o prestador deverá enviar à SMSA somente os BPAI’s 

e listagens referentes aos procedimentos pagos administrativamente dos 

usuários/procedimentos com número autorizador gerado pelo sistema SISREG, após 

cadastramento neste Sistema pelas GAERE’s e/ou CEO’s/conveniadas. 
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6.1.3. A competência para execução dos procedimentos corresponde ao período do dia 26 do 

mês anterior ao dia 25 do mês em curso (exemplo: competência julho - 26/06 a 25/07).  

  

6.1.4. A cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela 

Prestadora de Serviço, será excepcional e deverá ser previamente autorizada pela 

SMSA/SUSBH.  

  

6.1.5. Se o prestador realizar cobranças sem o número autorizador gerado pelo Sistema SISREG 

ou realizar cobranças indevidas como por exemplo cobranças em duplicidade, a 

CONTRATANTE poderá adverti-lo formalmente, até sob pena de rescisão contratual, 

caso a CONTRATADA incorra nos mesmos erros.  

   

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

subsequente à prestação dos serviços, os procedimentos realizados, obedecendo ao 

cronograma definido pela SMSA/DMAC/SUS-BH, através do Boletim de Produção 

Ambulatorial Individualizado (BPAI),e listagem dos procedimentos pagos 

administrativamente,  de acordo com a codificação da tabela SIA/SUS e entregues sob 

forma magnética à Central de processamento (GECOAS).  

  

6.1.7. Caso a CONTRATADA execute procedimentos encaminhados por duas ou mais 

Regionais ou CEO’s (exemplo: Regional Barreiro, Regional Leste, CEO Centro Sul e CEO 

Venda Nova), deverá sinalizar, no BPAI, as diferentes unidades ou digitar os 

procedimentos em folhas magnéticas distintas, para facilitar a sua 

localização/identificação pelos profissionais da GECAV.  

  

6.1.8. As listagens referentes aos procedimentos pagos administrativamente deverão ser 

entregues à GECAV em forma magnética e fisicamente em envelopes identificados.   

  

6.1.9. O não cumprimento das normas estabelecidas para revisão implicará em glosa parcial ou 

total do procedimento.  

  

6.1.10. Os fluxos acima poderão ser alterados ou adequados pela SMSA/SUS-BH, para atender 

as necessidades, e com comunicado prévio ao prestador de serviços, com prazo de 30 

(trinta) dias corridos de antecedência.  

 

 

7. REVISÃO ADMINISTRATIVA PELA SMSA/SUS-BH  
   

7.1. A revisão deverá ser realizada pela equipe da Gerência de Controle e Avaliação (GECAV), 

podendo ser solicitado suporte técnico às equipes especializadas para as orientações na revisão 

dos procedimentos. Esta revisão verifica o cumprimento dos prazos na devida competência, os 

quantitativos apresentados de acordo com os BPAI’s e listagem dos procedimentos pagos 

administrativamente, e os compara com os números autorizadores gerados no sistema SISREG 

referentes aos usuários/procedimentos cadastrados no sistema SISREG pelas Unidades 

Solicitantes.   

  

7.2. O nome de cada usuário/procedimento cadastrado no SISREG pelas Unidades solicitantes será 

comparado/conferido com a produção apresentada no BPAI do SIA/SUS, por meio do relatório 

de síntese e com a listagem dos procedimentos a serem pagos administrativamente. O relatório 

de síntese especifica a aprovação e/ou rejeição dos procedimentos e seus respectivos motivos. 

As incompatibilidades detectadas (teto físico orçamentário, atividade profissional, classificação 

de serviços, cadastro de profissionais e outros, de acordo com a cobrança apresentada no BPAI), 
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serão sinalizados de acordo com a crítica efetuada pelo Sistema SIA/SUS, e consequentemente, 

os procedimentos poderão ser parcial ou totalmente rejeitados.    

  

7.3. Este relatório de síntese será utilizado pela revisão administrativa no momento da elaboração do 

Boletim de Diferença de Pagamento – BDP, e será enviado mensalmente ao prestador por e-

mail. O BDP especifica as glosas efetuadas quantitativamente e por codificação, com as suas 

justificativas. 
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ANEXO IX DO EDITAL 

 

MODELO DE IMPRESSO PARA O ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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MODELO DE IMPRESSO PARA O ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 
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ANEXO X DO EDITAL 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS PARA TRANPORTAR OS TRABALHOS 

 

 

1. MALOTES PARA TRANSPORTAR AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DAS 

PRÓTESES/PLACAS/APARELHOS 
   

1.1. Devem ter dimensões compatíveis para transportar mais de uma embalagem individual de cada 

centro de saúde.   

  

1.2. Devem ser personalizados com o nome do laboratório e do centro de saúde/conveniada da 

SMSA/BH, e devem garantir a integridade das embalagens dos serviços transportados. Mínimo 

de 02 (dois) por centro de saúde/conveniada.  

 

 

2. EMBALAGEM INDIVIDUAL   
  

2.1. Tipo caixa em papelão de gramatura mínima de 0,450 gramas ou plástico resistente e devem 

garantir a integridade dos trabalhos de próteses ou aparelhos ortodônticos transportados. Deverá 

possuir dimensões apropriadas para acondicionar os objetos protegidos com plástico bolha ou 

similar.  

 

 

3. ESTOJO PRÓPRIO PARA APARELHOS ORTODÔNTICOS   
  

3.1. Caixas produzidas em resina termoplástica, de cores sortidas, com perfuração para ventilação, 

nas seguintes medidas:  

  

a) Caixa aberta: largura 6,6 a 7 cm; comprimento 14 a 19 cm; profundidade 2,5 a 3 cm.  

  

b) Caixa fechada: largura 6,6 a 7 cm; comprimento 7 a 9,5 cm; profundidade 5 a 6 cm.  

  

3.2. Os malotes, embalagens e estojos deverão ser aprovados pela SMSA/SUS-BH durante a fase de 

habilitação ao credenciamento. Caso as embalagens e malotes apresentados pelo prestador de 

serviços não atendam às exigências da SMSA/SUS-BH, o prestador de serviços deverá 

apresentar novas embalagens e malotes para aprovação em até 24 (vinte e quatro) horas. A 

aprovação das amostras é condição imprescindível para habilitação ao credenciamento.  
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ANEXO XI DO EDITAL 

 

NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 
  

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO 

DE ATENÇÃO BÁSICA COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE BUCAL 

  

 

ASS: Cadastro e repasse de recursos para os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD  

  

A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, tem promovido a reorganização das 

práticas e da rede de Atenção à Saúde, ampliação e qualificação do acesso aos serviços de Atenção 

Básica em Saúde Bucal, principalmente por meio das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família, e da Atenção Especializada em Saúde Bucal, através da implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), 

pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

  

Os LRPD visam suprir uma grande necessidade da população brasileira, que é a reabilitação 

oral. Até 2003, nenhuma política de saúde pública havia proporcionado esse tipo de atendimento, 

porém, com a criação do Brasil Sorridente, a reabilitação protética passou a ser uma das principais 

metas da Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal.  

  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, visando ampliar o número de 

Laboratórios e a oferta de próteses dentárias, aumenta o repasse financeiro federal para este fim.  

  

 

1. Fluxo para o credenciamento dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD)  
  

Os municípios, com qualquer base populacional, podem credenciar laboratório(s) e não há 

restrição quanto à natureza jurídica desse(s) laboratório(s), ou seja, o gestor municipal/estadual pode 

contratar a prestação deste serviço.  

O gestor municipal/estadual interessado em credenciar um ou mais LRPD deve acessar o 

sistema de Credenciamento de LRPD disponível no site da Coordenação-Geral de Saúde Bucal 

(CGSB) – Departamento de Atenção Básica – Secretaria de Atenção à Saúde  

(www.saude.gov.br/bucal), e seguir os passos conforme Anexo a esta Nota Técnica.  

  

 

2. Financiamento  
  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, altera os valores dos procedimentos 

de próteses dentárias na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) realizados pelos LRPD, e os valores de referência 

passam a vigorar conforme a tabela a seguir:  

  

  

  

  

http://www.saude.gov.br/bucal)
http://www.saude.gov.br/bucal)
http://www.saude.gov.br/bucal)
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Embora os procedimentos tenham valores individuais, o repasse financeiro do Ministério da 

Saúde aos Municípios/Estados, referente às próteses dentárias, se dá de acordo com a faixa de 

produção/mês, sendo os valores repassados da seguinte forma:  

  

• Entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais;  

• Entre 51 e 80 próteses/mês: R$ 12.000,00 mensais;  

• Entre 81 e 120 próteses/mês: R$ 18.000,00 mensais; e  

• Acima de 120 próteses/mês: R$ 22.500,00 mensais.  

  

Vale ressaltar que este recurso financeiro, repassado conforme a faixa de produção/mês, para 

os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, está incluído no Teto Financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC) dos Municípios/Estados, após a publicação da Portaria específica pelo 

Ministério da Saúde.  

  

  

3. Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
  

Todos os estabelecimentos de saúde, da rede pública ou privada, existentes no país, devem estar 

cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)  

  

3.1. LRPD (Laboratório Regional de Prótese Dentária)  

  

O estabelecimento de saúde que irá confeccionar a prótese dentária (LRPD) deve ser 

cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) da 

seguinte forma:  

  

Caso caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser cadastrado com o tipo de 

estabelecimento:   

39 - Unidade de Saúde de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT (estabelecimento 39), 

subtipo; 03 - Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD e com Serviço Especializado: 157 

– Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório Regional de Prótese 

Dentária.  

  

Caso o estabelecimento não seja isolado, deve ter em seu cadastro do SCNES, Serviço 

Especializado: 157 – Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório 

Regional de Prótese Dentária.  

  

Independente da situação o LRPD deverá possuir, no mínimo, um profissional com o CBO: 

3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista (qualquer CBO dentro desta 

família), ambos com carga horária ambulatorial SUS e realizar, ao menos, todos os procedimentos 

definidos para cada um dos três lotes.  

  

3.1.1. Unidade de Saúde que atende ao usuário  

  

O estabelecimento de saúde que realizar atendimento ao usuário que utilizará a prótese, deverá 

informar a realização do Serviço Especializado 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses 

e Materiais Especiais, com a classificação 007 - OPM em odontologia.  
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3.1.2. Ficha de Programação Orçamentária (FPO)  

  

O gestor deverá registrar na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) a programação física 

orçamentária ambulatorial dos estabelecimentos de saúde, tanto do Laboratório Regional de 

Prótese Dentária (LRPD), quanto da Unidade de Saúde que atende o usuário e os procedimentos 

de próteses dentárias que realizam. A programação deve estar coerente com o cálculo da capacidade 

instalada, a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e baseada em contrato/convênio com o SUS. 

Isto é importante, pois, se o gestor não programar os procedimentos, a produção será rejeitada e 

poderá ocasionar a suspensão do repasse financeiro.  

A FPO pode ser alterada conforme critérios estabelecidos pelo município ou estado e deve ser 

aprovada anteriormente ao aumento da produção, caso contrário essa produção será rejeitada.  

  

  

4. Registro dos procedimentos no SIA/SUS  
  

4.1. LRPD  

  

No CNES do LRPD deverá informar mensalmente, por meio do Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), a produção dos procedimentos abaixo. O instrumento de registro 

desses procedimentos é o BPA Individualizado (BPA-I).  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  

07.01.07.012-9  Prótese Total Mandibular  

07.01.07.013-7  Prótese Total Maxilar  

07.01.07.009-9  Prótese Parcial Mandibular Removível  

07.01.07.010-2  Prótese Parcial Maxilar Removível  

07.01.07.014-5  Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)  

  

  

Obs.: Para fins de registro no BPA Individualizado é necessário o número do cartão SUS do 

beneficiário.  
  

  

4.2. Unidade de Saúde que atende ao usuário  

  

No CNES da Unidade de Saúde que atende o usuário deverá informar mensalmente, por meio 

do SIA/SUS, a produção dos procedimentos abaixo. O instrumento de registro desses procedimentos 

é o BPA Consolidado (BPA-C).  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  

03.07.04.003-8  Instalação e Adaptação de Prótese Dentária  

03.07.04.007-0  Moldagem dento-gengival p/ Construção de Prótese Dentária  

03.07.04.008-9  Reembasamento e Conserto de Prótese Dentária  
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5. Monitoramento da produção dos LRPD  
  

A produção mensal dos LRPD será acompanhada de acordo com as informações prestadas 

pelos Municípios/Estados através do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), 

disponível no site do DATASUS. Por isso é importante que o prestador faça o registro correto e 

regular dos dados no sistema de informação para que não acarrete em suspensão da transferência do 

recurso financeiro.  

  

  

6. Principais causas de rejeição da produção de próteses dentárias  
 

 Ausência/insuficiência de previsão orçamentária na FPO. Neste caso precisa rever a FPO;  

 

 Profissional não cadastrado no estabelecimento de saúde. Neste caso adequar o cadastro do 

estabelecimento no SCNES;  

 

 Profissional cadastrado no estabelecimento de saúde sem carga horária SUS. Neste caso adequar o 

cadastro do estabelecimento no SCNES;  

 

 LRPD cadastrado sem os códigos necessários do item 3.1. Neste caso adequar o cadastro do 

estabelecimento no SCNES;  

 

 Unidade de saúde que atende o usuário cadastrado sem os códigos necessários do item 3.2. Neste 

caso adequar o cadastro do estabelecimento no SCNES;  

 

 Erro no código ao realizar preenchimento dos instrumentos de registros (BPA-I ou BPAC). Neste 

caso, corrigir o preenchimento.  

  

  

Observação: Para visualizar os fluxos entrar no site para ter acesso na íntegra desta NT.  

  

  

https://www.google.com/search?q=Nota+T%C3%A9cnica+LRPD+MS&oq=Nota+T%C 

3%A9cnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8   
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ANEXO XII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE REIVINDICAÇÃO DE PRESTAÇÃO  

MÍNIMA DE SERVIÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 003/2022 

  

 

  

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 XIII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DAS DIRETRIZES E NORMAS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 003/2022 

 

 

  

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 XIV DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 003/2022 

 

 

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 XV DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ANUÊNCIA DOS PREÇOS 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

Edital de Chamamento Público nº 003/2022 

 

  

A empresa .........................................................(razão social)..................................., pessoa 

jurídica, com sede ........................................, inscrita no CNPJ nº................................., por meio de 

seu sócio-gerente ou representante legal, abaixo firmado, com vistas ao credenciamento junto à 

Secretaria Municipal da Saúde de Belo Horizonte para a prestação de serviços Técnicos Laboratoriais 

de Prótese Dentária, declara conhecer e concordar com os preços estabelecidos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, com o complemento 

orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH (Anexo II do Edital) para os lotes I e III, com as 

normas da prestação destes serviços no SUS-BH, bem como, com os fluxos e regras pactuadas com 

a SMSA-BH e condições constantes no edital de credenciamento aqui referenciado.   

 

  

  

................................. , ....... de ................................. de ........ 

  

  

 

 

  

  

  

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

Assinatura do responsável legal da empresa  
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ANEXO XVI DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 

 

  

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 003/2022 

  

 

  

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 XVII DO EDITAL 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR PESSOA JURÍDICA 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO 

 

 

 Edital de Chamamento Público nº 003/2022 

  

   

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 XVIII DO EDITAL 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SMSA/SUS Nº001/2007 

  

 

Estabelece normas de regulação para os procedimentos ambulatoriais da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

  

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE: 

  

I - Estabelecer normas para a regulação dos procedimentos ambulatoriais da Secretaria 

Municipal de Saúde na forma dos anexos da presente Instrução de Serviço: 

 

II - Estabelecer que os procedimentos contemplados pela codificação da tabela SIA/SUS 

vigente deverão ser realizados exclusivamente em caráter ambulatorial e por prestadores próprios, 

conveniados e/ou contratados com a SMSA/SUS-BH. 

 

III - Estabelecer que apenas serão aceitos, para efeito de processamento de faturas 

ambulatoriais, as Unidades Prestadoras de Serviço cujo CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (serviços, profissionais, equipamentos e instalações) esteja completo, 

atualizado e consistente. 

 

IV - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

  

ANEXO I 

PROTOCOLO OPERACIONAL DE FLUXO 

  
I - Solicitantes: 

Os profissionais solicitantes deverão ser médicos, odontólogos, enfermeiros e/ou outros profissionais 

da área da Saúde, conforme as orientações dos protocolos definidos pela SMSA/SUS-BH. 

  

II - Solicitações: 

Os pedidos/solicitações deverão conter, de forma legível e sem rasuras: 

 

a) identificação da Unidade Solicitante e do Distrito Sanitário; 

 

b) identificação do usuário: nome e endereço completos (rua, número, bairro, município), sexo, data 

de nascimento/idade, número do prontuário da Unidade de Saúde, número do CNS (Cartão 

Nacional de Saúde), n° da CMC quando for encaminhado pela Central de Marcação de Consultas 

ou Central de Internação (pré-operatório) e n° da AIH,  quando se tratar de acompanhamento de 

egresso de internação hospitalar (pós-operatório ou outros acompanhamentos autorizados pela 

SMSA/SUS-BH); 

 

c) descrição do procedimento solicitado, identificando situações específicas quando necessário 

(métodos, etc.), com justificativa ou hipótese diagnóstica; 

 

d) identificação do profissional solicitante: assinatura e nome e/ou carimbo legíveis, com n° de 

registro no respectivo conselho; 
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e)  na autorização de exames e tratamentos de Alta Complexidade deverão ser usados os formulários 

específicos e anexados os exames comprobatórios quando necessário. A assinatura/carimbo do 

diretor clínico da unidade ou do gestor do município pactuado será obrigatória. 

  

III - Fluxo de Encaminhamento dos Procedimentos Solicitados: 

 

a) os procedimentos deverão ser encaminhados prioritariamente para a rede própria segundo os fluxos 

específicos ( CMC/Central de Marcação de Consultas, CINT/Central de Internação, Alta 

Complexidade, CREAB/Centro de Reabilitação, CERSAM/Centro de Referência em Saúde 

Mental, CERSAT/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, TFD/Tratamento Fora do 

Domicílio e outros). Somente serão autorizados para a rede conveniada/contratada, em caráter 

complementar,  os procedimentos insuficientes ou inexistentes nas Unidades da SMSA/SUS-BH; 

 

b) os procedimentos realizados em caráter de urgência, nos serviços credenciados para tal, deverão 

ser justificados, assim como os procedimentos  diagnósticos e/ou terapêuticos complementares a 

esse tipo de atendimento. 

  

IV- Cadastramento das  Solicitações de Autorização nas Unidades de Saúde: 

As  solicitações de autorização de procedimentos ambulatoriais deverão ser entregues para 

cadastramento pelo usuário, nas UBSs/Unidades Básicas de Saúde ou URSS/Unidades de Referência 

Secundárias, no prazo máximo de 15 dias. Será realizada a autorização para realização em outros 

prestadores e/ou para coleta interna. 

  

V- Autorizadores das Unidades de Saúde: 

 

a) os autorizadores deverão ser designados pelo Gerente da Unidade de Saúde da SMSA/SUS-BH e 

cadastrados na GEREPI/Gerência de Epidemiologia e Informação, no CA/ Controle e Avaliação 

Distrital ou nas Coordenações da Alta Complexidade e do TFD/ Tratamento Fora do 

Domicílio/Gerência de Regulação, que  repassarão os cadastros às Unidades  Prestadoras de 

Serviços; 

  

Modelo de Cadastro: 

  

Unidade: ___________________________ Distrito Sanitário: _____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________ 

Gerente: ___________________________________ BM/MASP/Matrícula: __________________ 

Assinatura:       ___________________________________________________________________ 

Autorizador: ______________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: ____________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

Autorizador:_____________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: _____________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

 

b) serão permitidos dois autorizadores por turno de atendimento além do Gerente, de modo que  a 

Unidade de Saúde possa fazer as autorizações em tempo integral do seu funcionamento (manhã, 

tarde e noite), mesmo  nos períodos de ausência (férias, licenças, etc.) dos autorizadores; 

 

c) é de responsabilidade do Gerente da Unidade a comunicação imediata das alterações  dos 

autorizadores cadastrados ao Controle e Avaliação. 

 

d) situações extraordinárias deverão ser resolvidas pela equipe dos Distritos Sanitários, 

GERASA/Gerência de Atenção à Saúde e GEREPI, ou pelas demais coordenações com o 
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CA/GECAV/GERG. 

 

VI- Autorização: 

 

a) a autorização deverá ser feita nos campos específicos do formulário de solicitação de Alta 

Complexidade e de exames ( nas unidades informatizadas ) ou no verso das demais solicitações, 

em carimbo padronizado pela SMSA/SUS-BH, contendo: 

  

Unidade: ________________________________________________________________________ 

Distrito Sanitário: _________________________________________________________________ 

Prestador: _______________________________________________________________________ 

Autorizador:_____________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: ____________________ 

Data da Autorização: _________________ Validade da Autorização:  (Válido até ____/____/____). 

  

b) não poderá haver rasura nos dados acima. 

 

c) não deverão ser autorizados procedimentos com dados incompletos de identificação (unidade, 

usuário ou profissional solicitante), com rasuras, com descrição  dos procedimentos ilegível ou 

rasurada; 

 

d) todas as autorizações de usuários residentes em outros municípios deverão ser feitas com a 

autorização prévia dos Gestores das Secretarias Municipais de Saúde no TFD/SMSA/SUS-BH 

(Tratamento Fora do Município),  respeitando-se a PPI/Programação Pactuada Integrada ou 

através de fluxos pré-definidos para garantir programas específicos por linhas de cuidado ou 

atenção integral. 

  

VII - Prazos máximos para autorização da  execução dos procedimentos, a partir da data da 

solicitação: 

 

a) radiodiagnóstico (RX simples, contrastados e mamografias ) e Patologia Clínica: 30 dias; 

 

b) exames de alta complexidade: máximo de 2 dias úteis a partir da data da entrega da documentação; 

 

c) demais procedimentos (endoscopias, ultra-sons, etc.): 90 dias; 

 

d) caso os procedimentos não tenham sido executados nos prazos acima, o usuário  deverá ser 

reavaliado pela unidade solicitante, sendo revista a  necessidade da sua realização. 

  

VIII- Prazos máximos para a execução dos procedimentos após a autorização, pelas Unidades 

Prestadoras de Serviço: 

 

a) usuários residentes em Belo Horizonte ou em outros municípios: 30 dias; 

 

b) a execução dos procedimentos de alta complexidade deverá ser efetuada independente da 

procedência do paciente em no máximo 30 dias, exceto os tratamentos que deverão ser iniciados 

imediatamente após sua autorização; 

 

c) a autorização poderá ser revalidada desde que justificado e analisado o motivo da não realização 

no prazo. 
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IX- Recepção da solicitação dos procedimentos pela Unidade Prestadora de Serviço: 

Não deverão ser recebidos para execução pedidos com: 

 

a) rasura na autorização (data, assinatura do autorizador, prazo de validade, e identificação da 

Unidade Prestadora de Serviços); 

 

b) descrição do procedimento solicitado ilegível ou inadequada; 

 

c) CNES/Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e FPO/Ficha de 

Programação  Orçamentária do SIA/SUS incompatíveis com o contrato da SMSA/SUS-BH com 

a Unidade Prestadora de Serviço. 

  

X- Prazo para entrega dos resultados de exames pela Unidade Prestadora de Serviço ao  usuário e/ou 

Laboratórios Central e/ou Distritais: 

 

a) os resultados/laudos deverão ser entregues ao usuário e/ou aos laboratórios Distritais/Central no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a coleta ou entrega do material; 

 

b) somente poderão ultrapassar este prazo, procedimentos específicos que demandem técnicas 

diferenciadas, com necessidade de maior tempo de execução. 

  

XI- Apresentação dos resultados de exames aos usuários: 

Os laudos/resultados dos procedimentos deverão ser entregues em papel timbrado do serviço, com 

identificação e assinatura do profissional responsável pelo procedimento e codificados conforme a 

tabela SIA/SUS vigente. Devem conter as informações padronizadas pré-estabelecidas para cada 

procedimento executado e, quando for o caso, a apresentação de imagens e traçados de qualidade 

compatíveis com o laudo. 

  

XII- Apresentação da fatura dos procedimentos executados para processamento, pelas Unidades 

Prestadoras de Serviço à SMSA - SUS/BH: 

 

a) a competência para execução dos procedimentos, corresponde ao período do dia 26 do mês anterior 

ao dia 25 do mês em curso (exemplo: competência julho - 26/06 a 25/07); 

 

b) a consolidação dos procedimentos executados deverá ser apresentada através do BPA (Boletim de 

Pagamento Ambulatorial) ou APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade), de 

acordo com a codificação da tabela SIA/SUS; 

 

c) as Unidades Prestadoras de Serviço apresentarão os BPA´S e APAC´S ao Controle e 

Avaliação/SMSA, em forma magnética para o processamento, no início do mês subsequente, 

conforme cronograma específico para recepção; 

 

d) caso a Unidade Prestadora de Serviço execute procedimentos encaminhados por  dois ou mais 

Distritos ou Unidades (exemplo: Distritos Sanitários Barreiro e Centro-Sul, TFD, Alta 

Complexidade), deverá sinalizar no BPA as diferentes Unidades, digitando os procedimentos em 

folhas magnéticas distintas que permitam a sua identificação; 

 

e) a cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela Unidade 

Prestadora de Serviço, será excepcional e  deverá ser previamente autorizada pela SMSA/SUS-

BH. 
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XIII- Entrega dos comprovantes  dos procedimentos executados pelas Unidades Prestadoras de 

Serviço, à SMSA: 

 

a) os comprovantes dos procedimentos executados (cópia ou 2ªvia) deverão ser entregues, juntamente 

com as solicitações devidamente autorizadas, para revisão nos respectivos Distritos Sanitários, 

Alta Complexidade, CREAB ou Nível Central, na ocasião da apresentação dos BPA´s/APACs, em 

caixas-box  ou envelopes identificados, de acordo com o volume a ser entregue; 

 

b) deverá ser encaminhada folha-espelho nominal dos usuários atendidos, especificando  e 

codificando, conforme a tabela SIA/SUS, os procedimentos executados e a data da sua 

realização.    

  

XIV- Apresentação dos comprovantes de atendimento pelas Unidades Prestadoras de Serviço para 

revisão: 

Os comprovantes (cópia ou 2ª via) deverão ser apresentados em papel timbrado, com  data da coleta 

ou entrega do material, data da realização do procedimento, data  da liberação do resultado/laudo, 

devidamente assinados e com a identificação do profissional que os realizou, e a codificação do 

procedimento executado, nas formas abaixo: 

  

1- Ficha de Atendimento Ambulatorial - descrição, contendo objetivamente: anamnese, exame 

clínico, exames complementares solicitados, evolução e  conduta, além da assinatura do usuário e/ou 

responsável; 

 

2- Exames de Patologia Clínica - resultado; 

 

3- Exames radiológicos, endoscópicos, ultra-sonográficos, anatomia patológica, diagnoses 

especializadas (BERA, audiometria e outros ) - laudos; 

 

4- Pequenas cirurgias - folha de sala de cirurgia; 

 

5- Fisioterapia: planilha com assinatura dos usuários por sessão e com data, conforme orientação 

específica do CREAB; 

 

6- Órteses e Próteses: assinatura do usuário no recibo e outras orientações específicas do CREAB; 

 

7- Alta Complexidade: deverão obedecer as definições específicas de cada área (CAT: exame 

gravado em CD; teste ergométrico: traçado anexo; ecocardiograma: fotos; e outros ). 

 

ANEXO II 

PROTOCOLO OPERACIONAL DA  REVISÃO 

  
I- A revisão deverá ser realizada pela equipe  do Controle e Avaliação, sendo os profissionais técnicos 

designados, pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

II- Deverá haver treinamento específico, sendo a revisão administrativa realizada por profissional de 

nível médio, e a revisão técnica, por profissional de nível superior do quadro efetivo da SMSA/SUS-

BH ou municipalizados. 

 

III- Poderá ser solicitado suporte técnico às equipes especializadas da SMSA/SUS-BH, para as 

orientações na revisão de procedimentos, quando o revisor técnico não pertencer àquela 

especialidade. 
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IV- A revisão deverá instrumentalizar e subsidiar as ações, atividades assistenciais e de planejamento, 

através da avaliação dos procedimentos executados e apresentados. Deverão ser observados a 

integralidade, a qualidade, o quantitativo dos atendimentos e a satisfação do usuário. A revisão 

constitui-se em um importante instrumento para acompanhar a relação dos prestadores com os seus 

usuários e com a SMSA/SUS-BH, através de apresentação periódica e/ou excepcional de relatórios 

administrativos e técnicos ao Controle e Avaliação/GECAV e à Gerência de Regulação/ GERG. 

 

V- A revisão técnica e administrativa deverá ser finalizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

após a entrega dos comprovantes e da fatura para processamento à SMSA/SUS-BH (BPA e APAC). 

 

VI  - Revisão Administrativa: 

Os documentos apresentados deverão ser verificados quanto a:  

 

a) solicitações ( presença e preenchimento obrigatório e correto):     

 

1. identificação da unidade solicitante, do usuário, do profissional solicitante, da unidade 

autorizadora, do autorizador e do prestador executante; 

 

2. assinaturas do profissional solicitante e do autorizador; 

 

3. datas da solicitação e da autorização; 

 

4. descrição e justificativa  do procedimento solicitado; 

 

5. numeração do prontuário do paciente, do CNS/Cartão Nacional de Saúde, da CMC/Central de 

Marcação de Consultas, da APAC/ Autorização de Procedimento de Alta Complexidade e/ou AIH/ 

Autorização de Internação Hospitalar, quando forem senhas autorizadoras; 

 

6. prazos de validade da autorização; 

 

7. presença de rasuras ou uso de corretivo nas datas e/ou assinaturas. 

  

b) comprovantes (fichas de atendimento ambulatorial/consultas, resultados de exames, laudos, folhas 

de freqüência, folha de sala de cirurgia e outros): 

 

1. identificação da unidade prestadora de serviço em papel timbrado, do usuário e do profissional 

responsável pela execução do procedimento; 

 

2. assinatura do usuário ou do seu responsável, quando necessário, e do profissional executante; 

 

3. data da entrega ou da coleta do material, da realização e da finalização do procedimento,  da 

entrega do resultado e da entrega das  órteses/próteses. 

  

c) cobrança apresentada: 

 

1. quantitativo: verificação quantitativa, especificada por código encontrado à revisão, através do 

mapa de revisão e comparação  com o quantitativo apresentado e validado no sistema BPA e/ou 

APAC/SIA-SUS, através do relatório de síntese; 

 

2. competência: apresentação na devida competência (dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês da 

competência). 
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d) finalização da revisão: 

Consolidação das revisões administrativa e técnica e  elaboração do BDP/ Boletim de Diferença de 

Pagamento, especificando as glosas efetuadas quantitativamente e por  codificação, com as suas 

justificativas. 

 

VII  - Revisão Técnica: 

Os documentos apresentados deverão ser verificados quanto a: 

 

a) solicitações: 

 

1. fluxo do procedimento: encaminhamento eletivo ou atendimento de urgência e justificativa 

clínica da indicação do procedimento; 

 

2. procedimento solicitado: descrição;          

 

3. profissional solicitante: conferir, conforme os protocolos da SMSA/SUS-BH, os 

procedimentos            solicitados e a compatibilidade com o  profissional solicitante. 

       

b) comprovantes: 

Serão avaliados os comprovantes do procedimento executado (resultado, laudo, folha de sala de 

cirurgia e outros) conforme a solicitação e a codificação da tabela SIA/SUS vigente, verificando: 

 

1- a compatibilidade entre os procedimentos executados e os métodos diagnósticos, entre os 

atendimentos/consultas  e os medicamentos utilizados, os procedimentos  diagnósticos, 

terapêuticos e/ou cirúrgicos indicados  e efetivamente realizados pelo serviço; 

 

2-  a compatibilidade entre o porte do procedimento e a sua realização  em caráter  ambulatorial; 

 

3-  a ausência de rasuras; 

 

4- a identificação (assinatura, carimbo, registro do conselho) do responsável técnico pelo serviço. 

  

c) finalização da revisão: 

As glosas efetuadas pelos revisores técnicos serão rapassadas, com as devidas justificativas, ao 

revisor  administrativo para elaboração do BDP, que deverá ser assinado por ambos. 

  

VIII - Glosas: 

O não cumprimento das normas estabelecidas para revisão implicará em glosa parcial ou total do 

procedimento. 

  

ANEXO III 

PROTOCOLO OPERACIONAL DO PROCESSAMENTO 

  
I - Apresentação da fatura para processamento: 

 

a) as Unidades Prestadoras de Serviço, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 

cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e ser compatível com os 

procedimentos executados; 

 

b) cada Unidade Prestadora de Serviço possuirá uma FPO/Ficha de Programação Orçamentária, 

contendo seus tetos (físico e orçamentário) mensais especificados para cada procedimento, 

compatível com a capacidade instalada cadastrada no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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de Saúde e o contrato firmado com a SMSA/SUS-BH; 

 

c) os procedimentos realizados deverão ser apresentados para processamento através do BPA e/ou 

APAC e entregues sob a forma magnética na  Central de Processamento/SMSA, de acordo com 

cronograma específico. 

 

II - Processamento: 

 

a) os disquetes contendo os dados dos procedimentos executados  serão importados e processados 

conforme a FPO da Unidade Prestadora de Serviço; 

 

b) as incompatibilidades detectadas (teto físico orçamentário, atividade profissional, classificação de 

serviços e outros) serão sinalizadas e , de acordo com a crítica efetuada pelo sistema SIA-SUS, os 

procedimentos poderão ser parcial ou totalmente rejeitados; 

 

c) serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas revisões 

técnica e administrativa, depois de consolidados pelo BDP. 

  

III - Emissão do Relatório de Síntese: 

Será emitido, ao final do processamento, um Relatório de Síntese, especificando a aprovação e/ou  a 

rejeição dos procedimentos e seus respectivos motivos, de acordo com a cobrança apresentada no 

BPA e/ou APAC. Este relatório deverá ser utilizado pela revisão administrativa no momento da 

elaboração do BDP e será enviado mensalmente às Unidades Prestadoras de Serviço através de e-

mail. 

  

IV - Retenções de impostos: 

Serão retidos, conforme normas da Receita Federal/Ministério da Fazenda e da Secretaria Municipal 

da Fazenda os respectivos valores referentes ao Imposto de Renda e ao ISSQN, no momento do 

crédito bancário. Os comprovantes serão enviados por malote às Unidades Prestadoras de Serviço na 

competência seguinte.  

  

V -  Emissão do Discriminativo de Pagamento de Serviços: 

Será emitido relatório/Discriminativo de Pagamento de Serviços, contendo os valores aprovados, 

rejeitados e/ou descontados, que será enviado mensalmente às Unidades Prestadoras de Serviço, 

através de  e-mail. 

  

VI  - Apresentação de recursos: 

A apresentação de recursos está regulamentada na Portaria SMSA/SUS-BH nº  025/2006, de 

04/07/2006. 

  

VII - Reapresentação de procedimentos: 

A reapresentação de procedimentos, devidamente justificada, deverá ser formalmente solicitada ao 

Controle e Avaliação, e somente será autorizada após análise. 

  

VIII - Guarda dos documentos:   

Conforme a Portaria SMSA/SUS-BH de nº 025, de 04/07/2006, o Parecer do CFM/Conselho Federal 

de Medicina de nº 30/2002 e a Resolução do CFM/Conselho Federal de Medicina de nº 1.639/2002, 

os documentos originais dos atendimentos realizados deverão ficar sob a guarda das Unidades 

Prestadoras de Serviço. 
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ANEXO XIX DO EDITAL 

 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0072/2019 
 

 

Altera o regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial, no âmbito do SUS-BH. 

 

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais e, considerando: 

 

- o inciso XIX do art. 16, os incisos I, X, XIII do art. 18 e o § 4º do art. 33 da Lei Federal nº 8.080, 

de 19 setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

 

- o art. 6º da Lei Federal nº 8.689, de 27 de junho de 1993, que institui no âmbito do Ministério da 

Saúde o Sistema Nacional de Auditoria – SNA; 

 

- O Decreto Federal nº 1651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Auditoria – SNA no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 

- O Decreto Municipal nº 10.718, de 05 julho de 2001, que designa a Gerência de Regulação, da 

Secretaria Municipal de Saúde, para compor o Sistema Nacional de Auditoria - SNA, previsto no art. 

16, inciso XIX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde de Belo Horizonte - SUS/BH; 

 

- a Portaria nº 1.467, de 10 de julho de 2006, que institui o Sistema de Auditoria do SUS 

(SISAUD/SUS), via internet, no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria – SNA; 

 

- o Decreto Municipal nº 16.684, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a estrutura orgânica dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo que específica; 

 

- o Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017, que dispõe sobre a organização da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica alterado o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, de Belo Horizonte, na forma dos anexos I e II à presente Portaria. 

 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/2001, de 03 de setembro de 2001, 

surtindo efeitos ainda para os processos de auditoria assistencial que se iniciaram anteriormente à 

data de publicação desta Portaria. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANEXO I 

REGULAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA ASSISTENCIAL 

 

CAPITULO I 

DA NATUREZA, DA JURISDIÇÃO, DA FINALIDADE, DA COMPOSIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 
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Seção I 

Da natureza 

 

Art. 1º - O Sistema Municipal de Auditoria Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde de 

Belo Horizonte – SMSA/BH, previsto na Lei Federal nº 8.689, de 27 de junho de 1993, no Decreto 

Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, no Decreto Municipal nº 10.718, de 5 de julho de 2001, 

no Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017, é organizado na forma deste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único. Para efeito deste Regulamento, auditoria assistencial é o conjunto de ações 

que visa ao controle prévio, concomitante e subsequente da legalidade e regularidade dos atos 

técnico-operacionais, bem como à análise e à avaliação dos sistemas de saúde e dos procedimentos e 

resultados das ações e dos serviços de saúde realizados no âmbito do SUS no Município de Belo 

Horizonte. 

 

Art. 2º - Para a correta instrução do procedimento de auditoria deverão ser observados, dentre 

outros, os seguintes critérios: 

 

I - observância aos princípios da Administração Pública, em especial aos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência; 

 

II - supremacia do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de competências da 

auditoria assistencial, salvo com autorização em lei; 

 

III - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada a promoção 

pessoal de agente ou autoridade; 

 

IV - fundamentação de fato e de direito que embasem as conclusões da auditoria assistencial; 

 

V - observância das formalidades legais que garantam direitos dos interessados e dos 

destinatários do processo; 

 

VI - adoção de mecanismos que garantam o adequado grau de certeza, segurança e respeito 

aos direitos dos cidadãos; 

 

VII - garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5°, inciso LV 

da Constituição Federal de 1988, mediante produção de provas, apresentação de alegações 

escritas e orais reduzidas a termo e interposições de recursos; 

 

VIII - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado; 

 

IX - adoção do Sistema Nacional de Auditoria do SUS – SISAUD/SUS para planejamento, 

produção e acompanhamento das ações do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial de 

Belo Horizonte. 

 

Seção II 

Da jurisdição 

 

Art. 3 º - A Auditoria Assistencial SUS-BH tem jurisdição, no Município de Belo Horizonte, 

sobre todos os atos, despesas, investimentos e obrigações verificados no âmbito do SUS ou 

alcançados pelos recursos a ele vinculados. 
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Seção III 

Da finalidade 

 

Art. 4º - As finalidades da Auditoria Assistencial SUS-BH são as seguintes: 

 

I – aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que 

permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde; 

 

II – avaliar os elementos componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema 

auditado, objetivando a melhoria dos procedimentos, por meio da detecção de desvios dos 

padrões estabelecidos; 

 

III - avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 

população, visando à melhoria progressiva da assistência à saúde; 

 

IV - produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o 

aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário. 

 

Art. 5º - A Auditoria Assistencial SUS-BH será realizada sem prejuízo da fiscalização 

exercida pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 

pelos órgãos de controle interno do Município. 

 

Seção IV 

Da composição e organização 

 

Art. 6º - O Sistema Municipal de Auditoria Assistencial SUS-BH compreende: 

 

I – Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS 

 

II – Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS 

 

III – Gerência de Auditoria – GEAUD-SA, composta de: 

 

a) Gerente de Auditoria 

 

b) Auditores assistenciais 

 

c) Apoio administrativo 

 

Parágrafo único – A equipe de auditores assistenciais da Gerência de Auditoria – GEAUD – 

SA, designada através de ato próprio do Secretário Municipal de Saúde, será composta de servidores 

efetivos de nível superior da área de saúde, com comprovada experiência e conhecimento em saúde 

pública (SUS). 

 

Art. 7º - A Gerência de Auditoria – GEAUD-SA subordina-se à Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade e Saúde – DRMACS conforme o art. 3º, inciso VIII, alínea “b”, item 2, 

do Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017. 
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Seção V 

Da atuação da Auditoria SUS – BH 

 

Art. 8º - No desenvolvimento de suas atividades, o Sistema Municipal de Auditoria 

Assistencial de Belo Horizonte procederá à análise e verificação: 

 

a) do contexto normativo vigente; 

 

b) do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA), do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH), do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

e de outros sistemas de informação próprios utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte; 

 

c) de contratos e convênios para prestação de serviços; 

 

d) de prontuários de usuários do SUS-BH e demais instrumentos produzidos pelos sistemas 

de informação ambulatorial e hospitalar; 

 

e) de documentos diversos; 

 

f) de demandas encaminhadas. 

 

CAPITULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Das Competências 

 

Art. 9º - Observadas a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 

2017, o Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, o Decreto Municipal nº 10.718, de 05 

de julho de 2001, o Decreto Municipal nº 16.767 de 09 de novembro de 2017, compete: 

 

I - À Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte: 

 

a) regulamentar as diretrizes e as atividades específicas da Auditoria Assistencial; 

 

b) manter em pleno funcionamento a Gerência de Auditoria – GEAUD -SA, provendo-a dos 

recursos necessários para que possa cumprir a sua missão no Município e sua participação 

no Sistema Nacional de Auditoria do SUS; 

 

c) garantir a autonomia da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA no desempenho de suas 

competências. 

 

II - À Subsecretaria de Atenção à Saúde: 

 

a) receber, avaliar e autorizar o Plano de Ação Anual da Gerência de Auditoria – GEAUD-

SA em conjunto com a Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde 

- DRMACS; 
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b) receber e encaminhar à Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade - em Saúde 

- DRMACS demandas que envolvam atividades de auditoria enviadas por cidadãos, órgãos 

de controle interno e externo e outros; 

 

c) proferir decisão final sobre recurso hierárquico dos processos de auditoria assistencial. 

 

III – À Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS: 

 

a) Receber e encaminhar as demandas que envolvam atividades de auditoria assistencial 

enviadas pela Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS, por cidadãos, órgãos de controle 

interno e externo e outros; 

 

b) Receber e analisar em caráter preliminar recurso hierárquico dos processos de auditoria 

assistencial e encaminhar para a Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS para decisão 

final; 

 

IV – À Gerência de Auditoria – GEAUD-SA: 

 

a) elaborar o Plano de Ação Anual da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA; 

 

b) analisar, instaurar e operacionalizar as atividades da auditoria assistencial a partir das 

demandas programadas e recebidas; 

 

c) sugerir a aplicação de penalidades conforme as auditorias realizadas. 

 

Seção II 

Das atribuições 

 

Art. 10 – Observadas a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro 

de 1995, o Decreto Municipal nº 10.718, de 05 de julho de 2001, o Decreto Municipal nº 16.767, de 

09 de novembro de 2017, a Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, incumbe: 

 

I – Ao (À) Secretário (a) Municipal de Saúde – Gestor do SUS-BH: 

 

a) regulamentar as atividades da Auditoria Assistencial do SUS-BH; 

 

b) encaminhar as demandas endereçadas por cidadãos, entidades de interesse coletivo e 

outros; 

 

c) autorizar, para publicação em portaria no Diário Oficial do Município – DOM, a designação 

dos servidores aprovados em seleção pública interna para o exercício da função de auditor 

assistencial; 

 

d) autorizar, para publicação em portaria no Diário Oficial do Município – DOM, as decisões 

finais das auditorias, encaminhadas pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde – DRMACS, bem como dos recursos; 

 

e) proferir decisão final sobre recursos dos processos de auditoria assistencial; 
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f) suspender ou reduzir, quando for o caso, o encaminhamento de usuários do SUS-BH ao 

prestador contratado ou conveniado, até a correção de irregularidade apontada em relatório 

pela auditoria assistencial; 

 

g) declarar inidônea pessoa jurídica que tiver praticado ato que enseje punição, comprovado 

em processo regular de auditoria assistencial; 

 

h) rescindir contrato, convênio e outros ajustes, conforme decisão final do processo de 

auditoria assistencial; 

 

i) encaminhar, em caso de irregularidade, relatório de auditoria assistencial ao Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais e aos Conselhos Regionais representativos de 

categorias profissionais, se verificado indício de prática de crime e/ou delito ético. 

 

II – Ao (À) Subsecretário (a) de Atenção à Saúde: 

 

a) acompanhar e avaliar periodicamente, através dos Relatórios Quadrimestrais, as atividades 

de auditorias desenvolvidas, em consonância com o Plano de Ação Anual da Gerência de 

Auditoria – GEAUD-SA, Plano Municipal de Saúde e com as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde; 

 

b) suspender, temporariamente o direito de pessoa jurídica de contratar com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, até a correção de irregularidade apontada em 

relatório pela auditoria assistencial; 

 

c) proferir decisão final sobre recurso hierárquico dos processos de auditoria assistencial. 

 

III – Ao (À) Diretor (a) de Regulação da Média e Alta Complexidade em Saúde: 

 

a) encaminhar demandas recebidas que necessitem da atuação da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA; 

 

b) tomar ciência dos documentos a serem encaminhados ao Secretário Municipal de Saúde 

que interferem, direta ou indiretamente na prestação da assistência; 

 

c) receber e analisar preliminarmente pedido de recurso hierárquico e encaminhá-lo à 

Subsecretaria de Atenção à Saúde; 

 

d) aplicar as penalidades de advertência e multa. 

 

IV – Ao (À) Gerente de Auditoria: 

 

a) cumprir e fazer cumprir no âmbito do SUS-BH, as normas de auditoria assistencial; 

 

b) programar, coordenar e avaliar a realização de atividades da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA, designando auditores para a sua execução; 

 

c) solicitar a designação de servidores, após seleção pública interna, para exercerem as 

funções de auditor assistencial; 
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d) promover a formação e o treinamento especifico de servidores da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA, em conjunto com os setores formadores de recursos humanos do Município 

ou outras instituições; 

 

e) encaminhar aos canais competentes os Relatórios Quadrimestrais de atividades da Gerência 

de Auditoria - GEAUD-SA; 

 

f) receber denúncias de terceiros, dos meios de comunicação, Ouvidoria - Geral do Município, 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e outros, sobre a assistência prestada pelo 

SUS-BH, comunicando ao denunciante e ao denunciado o resultado final da apuração; 

 

g) proferir decisão sobre relatório final de auditoria assistencial, bem como sugerir e 

fundamentar imposição de penalidade prevista à pessoa jurídica contratada, credenciada ou 

sob convênio, quando for cabível; 

 

h) receber, analisar e sugerir decisão sobre pedido de reconsideração solicitado pelo auditado; 

 

i) encaminhar à Corregedoria Geral do Município relatório de auditoria assistencial, se 

verificado indício de falta disciplinar, por parte de agente público, conforme dispõe 

legislação vigente. 

 

V – Aos Auditores Assistenciais: 

 

a) avaliar a assistência de saúde prestada pelos serviços próprios da SMSA-BH e prestadores 

de serviços de saúde contratados ou conveniados pelo SUS-BH; 

 

b) realizar as atividades de auditoria assistencial; 

 

c) participar de treinamentos e atualizações promovidos pelo Sistema Nacional de Auditoria 

do SUS, pelos setores formadores de recursos humanos do Município e outras instituições; 

 

d) sugerir e fundamentar imposição de penalidade à pessoa jurídica contratada ou conveniada, 

de acordo com os termos do ajuste firmado com o SUS-BH; 

 

e) preencher, com clareza e fidelidade, os documentos próprios de seu trabalho, utilizando o 

Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SISAUD/SUS; 

 

f) manter uma postura independente e imparcial junto aos gestores e prestadores de serviços 

de saúde. 

 

§ 1º O Auditor Assistencial deverá se declarar impedido ou suspeito nas situações que possam 

afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 

especialmente nas seguintes hipóteses: 

 

I - houver motivo de foro íntimo; 

 

II - for amigo íntimo ou inimigo capital dos membros da entidade auditada; 

 

III - for credor ou devedor da entidade auditada ou dos seus membros; 

 

IV - houver recebido, nos últimos 05 (cinco) anos, da entidade auditada, pagamentos 

referentes a prestação de serviços; 
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V - houver interesse direto ou indireto no resultado da auditoria da entidade auditada; 

 

VI - for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 

com algum dos membros da entidade auditada. 

 

§ 2º Aos Auditores Assistenciais é vedado: 

 

I - auditar qualquer procedimento assistencial autorizado por si mesmo; 

 

II - auditar, avaliar ou fiscalizar entidades onde preste serviços sob vínculo empregatício ou 

de subordinação ou na qualidade de autônomo; 

 

III - ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quotista ou participante, sob qualquer forma, 

de entidade onde preste serviço ao SUS, em qualquer das esferas de governo; 

 

IV - ter relação de parentesco, na condição de pai, irmão, filho ou cônjuge, com pessoas 

proprietárias de entidades/organização objeto de auditoria. 

 

§ 3º Os auditores assistenciais devem pautar sua conduta, sem prejuízo da observância dos 

demais deveres e proibições legais e regulamentares, pela Lei n° 7.169, de 30 de agosto de 

1996 - Estatuto dos Servidores de Belo Horizonte e pelo Decreto Municipal nº 14.635, de 10 

de novembro de 2011 - Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração 

Municipal. 

 

§ 4º A dispensa do Auditor Assistencial se dará nas seguintes condições: 

 

I - por solicitação do próprio auditor; 

 

II - por mau desempenho comprovado no exercício da função, apurado em processo de 

avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa; 

 

III - por falta grave cometida no exercício da função, comprovada mediante processo 

administrativo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa. 

 

Art. 11 - Ao Apoio Administrativo da Auditoria Assistencial incumbe responsabilizar-se por 

atividades de suporte administrativo a este setor. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA ASSISTENCIAL 

 

Art. 12 - As atividades de auditoria assistencial do componente municipal do Sistema 

Nacional de Auditoria consistem em: 

 

I - auditoria; 

 

II - visita técnica; 

 

III - parecer técnico; 

 

IV - cooperação técnica; 

 

V - nota técnica; 
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VI - orientação técnica; 

 

VII - reunião; 

 

VIII - relatórios. 

 

Parágrafo único. Para a atividade de auditoria instaura-se processo administrativo próprio. 

 

Art. 13 - As atividades de auditoria serão definidas a partir da análise de demandas recebidas 

pela Gerência de Auditoria - GEAUD-SA. 

 

Art. 14 - Todo e qualquer expediente recebido pela Gerência de Auditoria – GEAUD-SA será 

registrado com hora, dia, mês e ano. 

 

Parágrafo único - O Apoio Administrativo da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA deverá 

encaminhar o expediente, no mesmo dia, ao Gerente da Auditoria, para avaliação e distribuição. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 15 - Instaura-se processo administrativo para se apurar ação ou omissão de pessoa jurídica 

(por seus representantes), puníveis pela inexecução total ou parcial do contrato, o não-cumprimento 

de cláusulas contratuais, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, a lentidão do seu 

cumprimento, o desatendimento das determinações regulares das autoridades do SUS, dentre outras 

causas. 

 

Art. 16 - O processo administrativo é de compulsória realização quando há indícios de ilícito 

imputável a pessoa jurídica, independentemente de eventuais incursões nos Códigos Civil e Penal, 

bem como os de Ética Profissional. 

 

Art. 17 – O processo administrativo será sigiloso, exceto para as partes interessadas, de modo 

que não haja prejuízo à apuração dos fatos. O relatório final será público, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição Federal, garantindo-se ao auditado e às partes interessadas amplo 

acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

Art. 18 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA comunica ao auditado a instauração de 

processo administrativo e os auditores designados. 

 

Parágrafo único. O auditado tem direito a vista dos autos e/ou cópia de peça concernente ao 

processo, mediante expediente dirigido ao Gerente da Auditoria, por ação própria ou por terceiros, 

mediante instrumento de procuração. 

 

Seção I 

Das fases do processo administrativo 

 

Art. 19 - O processo administrativo da Auditoria Assistencial se compõe das seguintes fases: 

 

I - Fase analítica: 

 

II - Fase operativa; 

 

III - Relatório. 
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Art. 20 - A equipe de Auditoria Assistencial emitirá relatório preliminar. 

 

Parágrafo único. O relatório preliminar será encaminhado ao gerente de Auditoria, que 

designará equipe de auditores assistenciais para sua análise e posterior retorno aos auditores. 

 

Art. 21 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA encaminhará ao auditado, por meio de ofício 

de notificação, o relatório preliminar concedendo-lhe prazo para defesa; 

 

§ 1º O auditado poderá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de 

recebimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Tal 

prazo é prorrogável, por igual período, uma única vez mediante solicitação fundamentada a 

ser apreciada pelo(a) gerente de Auditoria; 

 

§ 2º Quando houver a defesa do auditado, essa será analisada pelos auditores, que emitirão 

relatório final conclusivo. 

 

Art. 22 - O relatório final será encaminhado ao (à) Gerente de Auditoria para apreciação e 

encaminhamentos. 

 

Parágrafo único - O relatório final será o documento utilizado para dar conhecimento aos 

interessados sobre a conclusão de atividade de auditoria, inclusive em relação às justificativas 

apresentadas. 

 

Art. 23 - O relatório final será encaminhado pela Gerência de Auditoria - GEAUD-SA, após 

publicação no Diário Oficial do Município – DOM, ao auditado para conhecimento e manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 1° - Recebida cópia da decisão de auditoria assistencial, o auditado poderá interpor pedido 

de reconsideração ao (à) Gerente de Auditoria. 

 

§ 2° - Em caso de não interposição de recurso pelo auditado, as medidas corretivas e/ou 

penalidades recomendadas na decisão publicada serão efetivadas pelo responsável pela sua 

aplicação. 

 

§ 3º A Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS 

providenciará o encaminhamento da decisão de auditoria para o Secretário Municipal de 

Saúde para apreciação e publicação no Diário Oficial do Município – DOM; 

 

Art. 24 - É de 10 (dez) dias o prazo para que as unidades da SMSA-BH se manifestem nos 

casos de sua competência, a contar do dia em que lhe for aberta vista ao processo. 

 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, a critério 

do Gerente de Auditoria, por igual período. 

 

Art. 25 - Se o vencimento dos prazos ocorrer em dia em que não houver expediente, o prazo 

será prorrogado até o primeiro dia útil imediato. 

 

Seção II 

Dos recursos administrativos 

 

Art. 26 - Os atos resultantes dos processos da auditoria assistencial estarão sujeitos aos 

seguintes recursos: 
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I - pedido de reconsideração - é o pedido de reexame do ato à própria autoridade que o emitiu; 

 

II - recurso hierárquico - é o pedido de reexame do ato, dirigido à autoridade superior à que 

proferiu o ato; 

 

III - revisão - é o recurso pelo qual o interessado punido pede o reexame da decisão final em 

grau de recurso ou de pedido de reconsideração, nas situações previstas no art. 33 deste 

Regulamento. 

 

Art. 27 - As petições de recursos serão apresentadas à Gerência de Auditoria - GEAUD-SA, 

que anotará o ano, mês, dia e hora de sua entrada à margem da peça vestibular, anexada ao processo 

originário. 

 

Parágrafo único. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá 

expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. 

 

Art. 28 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA decidirá sobre a admissão ou não do recurso. 

 

Parágrafo único. A petição do recurso poderá ser liminarmente indeferida em despacho 

fundamentando-se nos seguintes fatos: 

 

I - não se encontrar devidamente formalizada; 

 

II - for firmada por parte ilegítima, considerando que são competentes para interpor recursos 

os responsáveis pelos atos impugnados e aqueles alcançados pela decisão; 

 

III - estiver fora do prazo. 

 

Art. 29 - A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular 

ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. 

 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. 

 

Subseção I 

Da reconsideração 

 

Art. 30 - O pedido de reconsideração será apreciado por quem houver proferido a decisão 

recorrida, tendo efeito suspensivo. 

 

Art. 31 - O prazo para o pedido de reconsideração é de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do recebimento da notificação da decisão, excluindo-se da contagem o dia do começo e 

incluindo-se o do vencimento. A petição deverá conter: 

 

I - os fundamentos de fato e de direito; 

 

II - pedido de nova decisão. 

 

Parágrafo único. O pedido será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias contados do seu 

recebimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se justificada a 

impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 
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Subseção II 

Do recurso hierárquico 

 

Art. 32 - O recurso hierárquico, com efeito suspensivo, será dirigido ao (à) Subsecretário (a) 

de Atenção à Saúde, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da publicação 

da decisão, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

 

Parágrafo único. O recurso será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do seu recebimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se 

justificada a impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

Subseção III 

Da revisão 

 

Art. 33 - O recurso da revisão será apresentado ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde – 

Gestor do SUS-BH, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da decisão final em grau de 

recurso ou do pedido de reconsideração, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o 

do vencimento. Tal recurso somente será admitido se fundamentado em uma das seguintes hipóteses: 

 

I - erro de cálculos nas contas ou nas multas; 

 

II - insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 

 

III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

 

Art. 34 - O recurso de revisão será julgado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data do seu recebimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se justificada a 

impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

CAPÍTULO V 

DAS MEDIDAS CAUTELARES, DAS MEDIDAS CORRETIVAS E DAS PENALIDADES 

 

Art. 35 - Poderá a Gerência de Auditoria - GEAUD-SA propor ao Diretor (a) de Regulação 

da Média e Alta Complexidade em Saúde a aplicação de medidas cautelares, medidas corretivas e 

penalidades aos prestadores de serviços, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

Art. 36 - As medidas corretivas e/ou penalidades serão aplicadas após transcorridas todas as 

fases do processo administrativo de auditoria assistencial, respeitados os prazos estabelecidos neste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único. As medidas corretivas e/ou penalidades de que trata este Regulamento 

estarão sob efeito suspensivo até a conclusão de todas as fases do processo administrativo de auditoria 

assistencial. 

 

Seção I 

Das medidas cautelares 

 

Art. 37 - Medidas cautelares são aquelas que visam evitar prejuízos imediatos ou futuros ao 

Sistema Único de Saúde. 
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Parágrafo único. É considerada medida cautelar no âmbito da auditoria assistencial a 

suspensão temporária do contrato e de encaminhamento de usuários, a ser proposta pela equipe de 

Auditoria para aplicação pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) Diretor(a) da 

Diretoria da Média e Alta Complexidade em Saúde - DRMACS nos casos de infrações de natureza 

grave e de alta relevância cometidas por prestadores de serviços ao SUS-BH. 

 

Seção II 

Das medidas corretivas 

 

Art. 38 - São consideradas medidas corretivas: 

 

I - recomendação; 

 

II - emissão de Ordem de Recebimento – OR; 

 

III - Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; 

 

IV – revisão do contrato de prestação de serviços de saúde; 

 

V - ressarcimento ao usuário. 

 

Seção III 

Das penalidades 

 

Art. 39 - São consideradas penalidades: 

 

I - advertência escrita; 

 

II – multa. 

 

§ 1º - O inciso II não se aplica aos serviços próprios, exceto em unidades públicas onde houver 

cobrança de procedimentos por APAC e/ou AIH. 

 

§ 2º - A penalidade prevista no inciso I deste artigo poderá ser aplicada cumulativamente com 

a do inciso II. 

 

§ 3º - As penalidades tratadas neste artigo serão aplicadas sem prejuízo das sanções de 

natureza civil e/ou penal cabíveis. 

 

Art. 40 – O Relatório de Auditoria poderá conter as seguintes proposições: 

 

I - recomendação: a ser proposta pela equipe de Auditoria ao auditado quando constatadas 

situações passiveis de adequações e não houver prejuízo direto ao usuário ou ato lesivo ao 

SUS; 

 

II - emissão de Ordem de Recebimento – OR: a ser proposta pela equipe de Auditoria e 

aplicada pela Diretoria de Regulação da Média e Alta Complexidade em Saúde - DRMACS , 

por meio de oficio, quando: 

 

a. for detectado prejuízo pecuniário ao SUS, no caso de procedimentos executados ou 

cobrados indevidamente; 

 



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

    

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

 

P
ág

in
a1

0
7

 

b. for detectado recebimento ou uso indevido de recursos pelos serviços próprios; 

 

III - ressarcimento ao usuário: a ser proposta pela equipe de Auditoria, aprovada pela Gerência 

de Auditoria – GEAUD-SA, confirmada pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde - DRMACS , e aplicada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, 

quando comprovada a cobrança indevida ao usuário; 

 

IV - advertência escrita: recomendada pela equipe de Auditoria, aplicada pela Diretoria de 

Logística – DLOG, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde – DRMACS, quando constatada falha gerencial; 

 

V - termo de ajustamento de conduta: instrumento de compromisso formalizado entre a 

Gerência de Auditoria – GEAUD-SA e os prestadores de serviços, com a aprovação do(a) 

Secretário(a) Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial do Município, em caso de: 

 

a. cometimento de faltas na execução do contrato de que não resulte dano ao erário e que não 

configure infração legal; 

 

b. descumprimento de normas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte relativas 

à gestão do SUS-BH; 

 

VI - multa: recomendada pela equipe de Auditoria, aprovada e encaminhada pela Gerência de 

Auditoria – GEAUD-SA à Diretoria de Logística - DLOG para aplicação às unidades 

prestadoras de serviço ao SUS. 

 

VII - revisão do contrato assistencial: a ser proposta pelo Gerente de Auditoria ao (à) 

Secretário(a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS, nos casos de: 

 

a. atraso injustificado no início da execução do serviço; 

 

b. paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 

 

c. cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

 

d. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde. 

 

VIII - rescisão do contrato assistencial: a ser proposta pelo (a) Gerente de Auditoria ao (à) 

Secretário (a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS, nos casos de: 

 

a. não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

b. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde. 

 

IX - demais sanções previstas em lei. 

 

§ 1º Os valores auferidos em razão da emissão de OR serão recolhidos ao Fundo Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte. 
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§ 2º A multa deverá corresponder a até 1/60 do valor mensal da produção auferida pelo 

prestador de serviço, na área do cometimento da infração apurada (ambulatorial e ou 

hospitalar). 

 

Art. 41 - Na aplicação da penalidade, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o SUS e/ou para os usuários, as circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, cuja gradação está disposta no artigo 44 deste Regulamento. 

 

§ 1º - As infrações serão classificadas como leves, moderadas e graves. 

 

§ 2º - O cometimento reiterado de faltas elevará o nível de gravidade, devendo ser observada 

a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena a ser aplicada. 

 

Art. 42 - Para efeitos de aplicação deste regulamento, considerar-se-á circunstância atenuante: 

 

I - não haver registro de punição anterior e não haver o concurso de agravantes; 

 

II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as consequências do ato 

lesivo que lhe tiver sido imputado; 

 

III - não ter a prática infracional importado em risco ou em consequência danosa à saúde do 

usuário. 

 

Art. 43 - Para efeitos de aplicação deste regulamento, considerar-se-á circunstância agravante: 

 

I - ser reincidente o infrator; 

 

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 

 

III - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar 

ou atenuar suas consequências; 

 

IV - ter a infração consequências calamitosas para a saúde pública. 

 

§ 1º - Considera-se reincidência a ocorrência reiterada de infração de mesma natureza, após 

esgotadas todas as etapas recursais, o que torna o infrator passível de enquadramento na 

penalidade mais grave e/ou ampliação da penalidade. 

 

§ 2º - Nos casos de multa, em que já houver o auditado atingido a multa de gradação máxima, 

esta poderá ser aplicada novamente quando da reincidência, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas neste Regulamento. 

 

§ 3º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da penalidade 

será considerada em razão das que sejam preponderantes. 

 

Subseção I 

Das infrações e penalidades 

 

Art. 44 - As infrações serão consideradas, de acordo com a sua gravidade, como: 

 

I - infração de natureza leve. Tal infração fica sujeita a advertência escrita ou termo de 

ajustamento de conduta. 
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II - infração de natureza moderada. Tal infração fica sujeita a multa de 1/60 do valor mensal 

da produção auferida pelo prestador de serviço, na área do cometimento da infração apurada 

(ambulatorial e/ou hospitalar) e/ou suspensão de encaminhamento de usuários. 

 

III - infração de natureza grave. Tal infração fica sujeita a multa de até 3/60 do valor mensal 

da produção auferida pelo prestador de serviço, na área de cometimento da infração apurada 

(ambulatorial e ou hospitalar) e/ou rescisão de contrato dependendo da gravidade da situação. 

 

Parágrafo único. A caracterização das infrações está definida no Anexo II deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 45 - A Gerência de Auditoria – GEAUD-SA deverá manter sob guarda permanente os 

documentos relativos às atividades de auditoria realizadas. 

 

Art. 46 - Os prestadores de serviços deverão manter arquivo da documentação comprobatória 

da assistência por no mínimo 20 (vinte) anos, conforme legislação, sendo admitida a microfilmagem 

ou digitalização. 

 

Art. 47 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento serão 

dirimidos pela Gerência de Auditoria – GEAUD-SA. 

 

Art. 48 - Compõe este Regulamento o Anexo II – “DA GRADAÇÃO DAS INFRAÇÕES”. 

 

ANEXO II  

DA PORTARIA SMSA/SUS-BH N° 0072/2019 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

DAS INFRAÇÕES 

 

1) INFRAÇÕES DE NATUREZA LEVE 

 

Tais infrações estão descritas de forma genérica e exemplificativa a seguir. 

 

a) Prontuários em desacordo com a legislação vigente; 

 

b) Inexistência de comissões obrigatórias segundo a legislação vigente; 

 

c) Irregularidade de funcionamento das comissões; 

 

d) Ausência ou não atualização de protocolos assistenciais; 

 

e) Não utilização de metas e indicadores de acesso e de qualidade para todas as atividades de saúde; 

 

f) Área física ou instalações inadequadas; 

 

g) Não cumprimento de prazo regulamentar; 

 

h) Ausência de normas e rotinas institucionalizadas para todos os serviços prestados; 

 

i) Preenchimento inadequado de dados (CID – AIH) no SIA/SUS – SIH/SUS; 
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j) Não informação de alterações de razão social, controle acionário, mudança de diretoria, estatuto 

ou endereço e/ou não atualização do SUCAF e do CNES. 

Considerar-se-á infração de natureza leve aquela infração de natureza moderada em que o autor da 

irregularidade tiver sido beneficiado com uma circunstância atenuante. 

 

 

2) INFRAÇÕES DE NATUREZA MODERADA 

 

Tais infrações estão descritas de forma genérica e exemplificativa a seguir. 

 

a) Infração às normas do SUS; 

 

b) Recusa em fornecer documentos, informações ou esclarecimentos quando requisitados pela equipe 

de auditoria; 

 

c) Cobrança de qualquer natureza ao usuário do SUS; 

 

d) Não prestar um atendimento humanizado, em ambiente acolhedor e acessível a todas as pessoas; 

 

e) Não disponibilização de atendimentos e/ou procedimentos necessários de qualquer natureza aos 

usuários sem justificativa; 

 

f) Falta de assinatura do paciente/responsável ou assinatura antecipada em documento que comprova 

a realização de procedimento, nos casos em que esta conduta é exigida. 

 

Considerar-se-á infração de natureza moderada aquela infração de natureza leve em que o autor da 

irregularidade tiver apresentado uma circunstância agravante. 

 

 

3) INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE 

 

a) quando existir circunstância agravante em situação em que o autor tiver recebido infração 

moderada ou duas ou mais agravantes em infração de natureza leve; 

 

b) quando o autor da irregularidade cometer reincidência; 

 

c) quando a irregularidade tiver consequências danosas à saúde pública. 
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ANEXO XX 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 04.000.713.22.03 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 
 

 

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 o fornecimento de SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA aos usuários do SUS-BH, estando em consonância com a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPM do Sistema Único 

de Saúde – SUS (cujos preços serão complementados com verba orçamentária-financeira oriunda 

do Recurso Orçamentário do Tesouro – ROT – da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte), para 

confeccionar: PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS, PRÓTESES PARCIAIS 

REMOVÍVEIS DE CROMO E COBALTO, PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS 

TEMPORÁRIAS, PRÓTESES FIXAS (CORONÁRIAS / INTRARRADICULARES / 

FIXO-ADESIVAS-POR ELEMENTO), PLACAS OCLUSAIS E APARELHOS 

ORTODÔNTICOS, em caráter complementar, conforme as condições expostas neste 

instrumento e seus anexos. 
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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 Descrição do Objeto e Quantitativo Contratado, Anexo III deste contrato. 

 

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, com a antecedência mínima de 60 (sessenta) 

dias, 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 imediatamente comunicada 

à CONTRATANTE, assim como alterações no seu quadro de funcionários. 

 

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 planilha de Descrição do Objeto e 

Quantitativo Contratado (Anexo III deste contrato) 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 (publicada no DOM-PBH em 23/08/2007, 

vide Anexo VIII deste Contrato). 

 

2.7. Os serviços ora contratados serão executados nos termos deste instrumento e seus anexos. 

 

2.8. O prestador de serviços deverá cumprir os prazos estabelecidos neste documento, ou seja, 15 

(quinze) dias corridos para cada etapa do serviço, conforme o subitem 2.1.1, alíneas “a” e ”b” 

do Anexo IV deste contrato, inclusive durante o processo de repetição dos trabalhos, podendo 
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ser penalizado pelo seu não cumprimento. 

 

2.9. Não serão admitidos atrasos ocasionados pelo laboratório nas etapas intermediárias dos 

trabalhos, que impeçam a conclusão/entrega do serviço, no prazo máximo de 160 (cento e 

sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da primeira ordem de serviço.  A 

partir deste prazo, o Cirurgião Dentista responsável poderá optar por não atestar o trabalho e 

recomeçá-lo com outro laboratório. Neste caso, a CONTRATADA não terá direito de receber 

pelo procedimento realizado. 

 

2.10. O prestador de serviços deverá garantir a boa qualidade dos serviços executados e dos produtos 

confeccionados e entregues. Para tanto, deverá executá-los rigorosamente dentro das 

respectivas normas técnicas preconizadas, utilizando os materiais odontológicos e fabricantes 

pré-informados, em acordo com as especificações contidas neste documento e na proposta de 

habilitação. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

3.1. Prestar serviço compatível com o objeto e especificações exigidas neste documento e seus 

Anexos e conforme condições contratuais, bem como atender aos critérios técnicos estabelecidos 

pelos profissionais da SMSA/SUS-BH na Ordem de Serviço.  

 

3.2. Realizar efetivamente os procedimentos ofertados e aprovados, observando a Tabela SUS e as 

suas consistências (SIGTAP).  

  

3.3. Cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no Código Sanitário do município 

sede e filial - Lei Municipal nº 7.031/96. Cumprir também a RDC nº 50/2002, RDC nº 306/2004 

e a Lei 11.129/2018 e demais normas legais e regulamentares aplicadas à atividade de serviços.  

  

3.4. Cumprir as obrigações assumidas por força deste documento, bem como, as normas definidas 

pela SMSA/SUS-BH, quanto ao fluxo de atendimento, prazos de entrega e de garantia e outros 

procedimentos necessários ao ágil relacionamento com a SMSA/SUS-BH, visando garantir o 

bom atendimento aos usuários do SUS.  

  

3.5. Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas no 

Credenciamento, bem como o quantitativo de serviços apresentados na proposta, devidamente 

aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas.  

  

3.6. Manter, durante a vigência do contrato, os valores de remuneração propostos para cada 

procedimento.  

  

3.7. Atender, durante a vigência do Contrato, a todas as solicitações da SMSA/SUSBH, desde que 

respeitada a capacidade operacional do prestador que está registrada em contrato.  

  

3.8. Cumprir os prazos para o recolhimento e a entrega dos trabalhos estabelecidos dos neste 

documento, bem como, a garantia dos serviços executados.  

  

3.9. Garantir que os serviços sejam prestados por profissionais do estabelecimento contratado e 

devidamente cadastrados no CNES do estabelecimento. Não é permitido a terceirização do 

serviço.    

  

3.10. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos neste 

documento, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais 
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resultante 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 sempre que solicitado.  

  

a) Obrigar-se, nos termos do contrato formalizado, a apresentar, à SMSA/SUSBH sempre que 

solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e sociais legalmente 

exigidas.  

  

b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos, assistencial e/ou financeiro, 

e que vier a causar à SMSA/SUS-BH, aos usuários e a terceiros a eles vinculados, tendo 

como agente o prestador, na pessoa de prepostos ou estranhos.  

   

c) O prestador obriga-se a comunicar imediatamente, à Gerência de Cadastros e Sistemas da 

Subsecretaria Municipal Administração e Logística/PBH, toda e qualquer alteração de dados 

cadastrais, para a sua atualização no sistema informatizado da PBH.  

  

d) Informar, à SMSA/SUS-BH, quaisquer alterações referentes à empresa prestadora: 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 ao CNES, resguardado 

o previsto no subitem 2.3 deste contrato.   

  

e) Comunicar à Gerência de Controle de Movimentação de Materiais da Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos – SUCAF toda e qualquer alteração de dados 

cadastrais para atualização, bem como proceder a(s) alteração (ões) cadastral(is) no CNES 

– Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  

  

f) O prestador deverá facilitar à SMSA/SUS-BH o acompanhamento, a fiscalização e a 

auditoria permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe forem 

solicitados pelos servidores da SMSA/SUSBH designados para tal finalidade.   

  

g) A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos competentes da 

Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a responsabilidade do prestador nos 

termos da legislação referente à licitações e contratos administrativos.  

  

3.11. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas:  

  

3.11.1. Alimentar o Sistema de Informações - Boletim de Produção Ambulatorial Individual 

(BPAI) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a este.  

  

3.11.2. Manter registro informatizado com a relação nominal de todos os usuários para os quais 

forem realizados os trabalhos, contendo todas as informações da respectiva ordem de 

serviço. Quando houver repetição de algum trabalho ou confecção de dois ou mais tipos 

de prótese para o mesmo usuário, este deverá constar na relação tantas vezes quantos 

forem os trabalhos realizados.  

  

3.11.3. Enviar à SMSA/Coordenação de Saúde Bucal, impreterivelmente, até o dia 10 (dez) de 

cada mês, a planilha Base de Controle da Produção, contendo os procedimentos 

realizados no mês anterior, incluindo as repetições, consertos e reembasamentos que 

foram executados dentro do período de garantia. Esta planilha, elaborada pela 
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Coordenação de Saúde Bucal, será disponibilizada ao prestador para preenchimento, 

podendo ser ajustada periodicamente de acordo com a necessidade da SMSA. 

 

3.11.4. Responsabilizar-se pelo transporte, do recolhimento até a entrega dos trabalhos 

confeccionados, de seu estabelecimento até os locais determinados pela SMSA/SUS-

BH, devendo recolher e devolvê-los no mesmo local durante as fases intermediárias do 

processo e após a sua conclusão, cuidando para que não ocorram extravios dos mesmos.  

  

3.11.5. Informar/orientar o seu funcionário quanto à necessidade das assinaturas dos protocolos 

de recebimento e entrega estabelecidos pela Regional de Saúde/Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO)/Unidade Conveniada (Faculdades)  

  

3.11.6. Assegurar a garantia do serviço prestado conforme registrado neste documento.  

  

3.11.7. Executar os serviços prestados ao SUS-BH rigorosamente dentro das suas respectivas 

normas técnicas.  

  

3.11.8. Garantir a confidencialidade e a confiabilidade dos dados e informações sobre os 

usuários.  

  

3.11.9. Garantir a boa qualidade dos materiais, produtos, conforme especificações deste 

documento e dos equipamentos necessários à execução dos serviços para que sejam 

entregues de acordo com as normas e fluxos pactuados.  

  

3.11.10. Finalizar, dentro dos prazos estabelecidos, todos os trabalhos iniciados durante a 

vigência do credenciamento, mesmo após o término da vigência ou rescisão do 

contrato, por interesse de qualquer das partes, sob pena de aplicação de penalidades.  

  

3.11.11. Cumprir todas as obrigações assumidas por força deste documento.  

   

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

BH relativas à qualidade da prestação do serviço.  

  

3.11.13. Em caso de quaisquer irregularidades na prestação do serviço, não sanadas pelo 

prestador, o Gerente/Responsável pelo Centro de Saúde, descreverá os fatos ocorridos, 

em documento escrito e assinado, e o encaminhará ao órgão competente da 

SMSA/SUS-BH para apreciação, podendo implicar nas penalidades previstas neste 

documento.       

  

3.11.14. Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das próteses 

odontológicas, placas e aparelhos ortopédicos/ortodônticos, conforme proposta de 

produção apresentada, não podendo alegar indisponibilidade dos mesmos, sob pena de 

lhe serem aplicadas as sanções previstas.   

  

3.11.15. Não cobrar pelos serviços prestados, direta ou indiretamente ao usuário, assim como 

não solicitar doações em dinheiro ou que o mesmo forneça o material necessário para 

o laboratório realizar qualquer procedimento. O prestador será responsabilizado por 

eventual cobrança indevida feita ao usuário do SUS-BH ou ao seu representante, por 

profissional empregado ou preposto, em razão da execução do instrumento proveniente 

deste documento.  
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3.11.16. Não enviar, aos profissionais dos Centros de Saúde e/ou conveniada, 

informações/solicitações sobre a prestação do serviço, sem a ciência e autorização 

prévia da SMSA/SUS-BH. 

 

3.12. Permitir o 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.  

  

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

suplementar exercidos pela SMSA/SUS-BH sobre a execução do objeto do Contrato, fica desde 

já reconhecida à prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos termos da Lei Federal nº 

8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto Municipal nº 8.646/96 e a Portaria 

SMSA/SUS-BH nº 0072/2019 (esta, inclusa como Anexo IX deste Contrato).  

  

3.14. Responsabilizar-se pela indenização de dano, assistencial e/ou financeiro, 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.  

  

3.15. Atender à SMSA/SUS-BH de forma que esta possa assegurar ao usuário um serviço de 

qualidade, pois, é direito do mesmo, ser atendido com dignidade, respeito, de modo universal, 

integral e igualitário.  

  

3.16. Respeitar a decisão da SMSA/SUS-BH quando esta recusar o serviço executado, se for 

concluído que o mesmo não está atendendo à qualidade prevista neste documento.  

  

3.17. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica 

de acidentes de trabalho quando forem vítimas os seus empregados no desempenho dos serviços 

ou em conexão com eles, ainda que porventura tenha acontecido nas dependências da 

SMSA/SUS-BH.  

  

3.18. É vedado aos prestadores de serviços aprovados/credenciados, escolher ou se recusar a prestar 

os serviços contratados neste documento a algum Centro de Saúde/CEO/Conveniada. 

 

3.19. Do prazo de garantia técnica dos produtos:  

  

3.19.1. O Prestador dos Serviços deverá fornecer garantia técnica dos produtos ofertados a 

partir do objeto deste credenciamento público, que estará sujeita às normas da Lei 

Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor - CDC).   

 

3.19.1.1. Os procedimentos laboratoriais de prótese/aparelhos ortodônticos/placas 

deverão ter a garantia mínima de 02 (dois) anos, contados a partir da 

instalação do trabalho na boca do usuário, sem prejuízo do estabelecido na 

Lei Federal nº 8.078/90 no CDC.  

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

4.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o(s) servidor(es) autorizado(s) 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 (esta, inclusa como Anexo IX 

deste Contrato).  
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4.2. Preliminarmente fica designada a DIAS/Coordenação de Saúde Bucal da SMSABH para a 

finalidade prevista no subitem 4.20 deste contrato, na pessoa de seu Coordenador e dos 

profissionais que compõe a equipe de trabalho, sem prejuízo de outros profissionais, a critério 

da Contratante.  

 

4.3. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde controlar, avaliar, auditar, vistoriar e fiscalizar a prestação 

de serviço, podendo, a qualquer tempo, fiscalizar e solicitar as comprovações de que os 

funcionários do prestador de serviços possuem situação regular perante o Conselho Regional de 

Odontologia e órgãos oficiais que atendam aos requisitos deste instrumento.  

  

4.4. A execução do contrato será avaliada pela SMSA/SUS-BH mediante procedimentos de 

supervisão indireta ou no local de confecção dos procedimentos contratados, nos termos do 

Decreto Municipal nº 15.185/13 e da Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019 (esta, inclusa como 

Anexo IX deste Contrato), sem prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e 

condições estabelecidas neste instrumento.  

 

4.5. Vistoriar, se considerar necessário, as instalações do prestador de serviços para verificar se 

persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo que foram comprovadas por ocasião 

da assinatura do Contrato.  

  

4.6. A fiscalização exercida pela SMSA/SUS-BH sobre os serviços ora contratados não eximirá o 

prestador da sua plena responsabilidade perante a Contratante, ou para com os usuários e 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Contrato.  

 

4.7. Pagar as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços efetivamente 

prestados/atestados.  

  

4.8. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, para a execução dos serviços.  

 

4.9. Esclarecer aos usuários do SUS-BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

pertinentes aos serviços ofertados pelo prestador de serviços.  

  

4.10. Providenciar a confecção dos impressos a serem utilizados na prestação do serviço, conforme 

modelos estabelecidos no Anexo V deste contrato, com exceção do impresso Ordem de 

Serviço, que deverá ser impressa pelo prestador. Os impressos poderão ser alterados/adequados 

a pedido da SMSA/SUS-BH, conforme a necessidade do serviço.  

  

4.11. Realizar o acompanhamento dos usuários através dos profissionais de saúde habilitados, em 

todas as etapas do processo de confecção das próteses odontológicas/placas/aparelhos 

ortodônticos, inclusive após a instalação dos mesmos, no sentido de assegurar que os trabalhos 

foram executados satisfatoriamente.  

  

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

com este documento.  

  

4.13. Monitorar o funcionamento do estabelecimento contratado, notificando e fixando-lhe prazos 

para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.  

  

4.14. O profissional solicitante e o gerente do Centro de Saúde, deverão notificar o prestador de 

serviços, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou irregularidades 

que porventura sejam identificadas na execução dos serviços.  
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4.15. Fiscalizar o prestador de serviços, verificando se mantém as condições de habilitação e 

qualificação exigida neste documento, durante toda a execução do contrato, em cumprimento 

ao disposto no inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

4.16. 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. 

 

4.17. Analisar, continuamente, os procedimentos realizados, através dos dados encaminhados, com 

objetivo de acompanhar a quantidade e a qualidade dos serviços prestados aos usuários e o seu 

impacto assistencial na rede.  

  

4.18. Qualquer alteração do Contrato, desde que legalmente permitida, será objeto de Termo Aditivo.  

  

4.19. Os Contratos que vierem a ser assinados serão publicados, por Extrato, no Diário Oficial do 

Município de Belo Horizonte, no prazo estabelecido pelo Parágrafo Único, do artigo 61, da Lei 

Federal 8.666/93. 

 

4.20. Do acompanhamento e fiscalização da contratação: 

 

4.20.1. A SMSA/SUS-BH poderá, em casos específicos, determinar a realização de auditorias.  

 

4.20.2. A fiscalização exercida pela SMSA/SUS-BH sobre os serviços que vierem a ser 

contratados não eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a mesma ou 

para com os usuários e a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do 

Instrumento proveniente deste documento.  

  

4.20.3. O prestador 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.  

  

4.20.4. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por meio dos seguintes servidores:  

  

 Fiscal: Carolina Emmanuelle Camargos Lins (BM106228-8) 

            Coordenação Técnica de Saúde Bucal / GEAPS/ DIAS 

 

 Apoio Fiscal: Camila Mundim Palhares (BM 116.549-4) 

                       Gerência de Rede Ambulatorial Especializada – GERAE  

 

 Gestor: Fabiana Ribeiro Silva (BM 76.874-3)  

              Gerência Atenção primária à Saúde/DIAS 

 

5. CLÁUSULA QUINTA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

  

5.1. No processo de produção dos trabalhos de prótese odontológica, o prestador fica proibido de 

prestar qualquer assistência direta ao usuário, conforme Resolução do Conselho Federal de 

Odontologia nº 185/93, § 2º, inciso I: É vedado aos técnicos em prótese dentária prestar, sob 

qualquer forma, assistência direta aos clientes.  

  

5.2. A execução do serviço deverá seguir as normas e fluxos estabelecidos no Anexo IV – Forma de 

Prestação do Serviço – deste contrato.  
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5.3. De acordo com a necessidade, os fluxos e os impressos utilizados poderão ser readequados ou 

novos poderão ser criados, a critério da SMSA/SUS-BH, devendo ser comunicados 

imediatamente aos prestadores de serviços de saúde credenciados.  

  

5.4. ATESTAMENTO - Validação do serviço prestado   

  

O ATESTAMENTO é a comprovação da execução do serviço com a qualidade esperada e 

dentro dos prazos estabelecidos neste documento. 

 

5.4.1. Após a finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante 

do Centro de Saúde/CEO/conveniada deverá proceder o Atestamento de cada prótese 

adaptada no usuário. (ver item 5 do Anexo IV deste contrato).  

  

5.4.2. Para o ATESTAMENTO, deve-se considerar as condições estabelecidas abaixo:  

  

a) Para as Próteses Totais Removíveis, Próteses Parciais de Cromo e Cobalto e Prótese 

Parciais Removíveis Temporárias, deve-se atestar somente após a fase laboratorial de 

PRENSAGEM, preferencialmente após a instalação na boca do usuário, com a 

qualidade devida e nos prazos estabelecidos neste documento.  

  

b) Se o serviço foi concluído com qualidade, mas o prestador não cumpriu os prazos 

estabelecidos neste documento, o profissional executante poderá, se for vantajoso para 

o usuário e/ou para a SMSA-BH, instalá-lo e atestar, mas deverá, junto com o gerente 

da Unidade, notificar o prestador por e-mail, com cópia para a Coordenação de Saúde 

Bucal/DIAS/SMSA/SUS-BH.   

  

c) A reincidência do prestador no descumprimento dos prazos estabelecidos deverá ser 

notificada, formalmente, à Coordenação de Saúde Bucal/DIAS/SMSA/SUS-BH.  

  

d) A(s) Prótese(s) Unitária(s) Fixa(s)/Placa/Aparelho Ortodôntico serão 

atestadas/validadas  após a conclusão, preferencialmente após instalados, observando e 

atestando a devida qualidade.  

  

5.4.3. Condições Especiais para atestar/validar a prestação do serviço:  

  

a) IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DA PRÓTESE(S) UNITÁRIA(S) 

FIXA(S) / PLACA / APARELHO ORTODÔNTICO:  

Diante da impossibilidade de instalação da(s) As Prótese(s) Unitária(s) Fixa(s), Placas 

e Aparelho(s) Ortodôntico(s) concluídos e entregues no devido prazo, por motivos 

relacionados à impedimento do usuário/abandono do tratamento, conforme estabelecido 

no subitem 5.4.4, abaixo, os trabalhos serão atestados e faturados nos valores dos 

trabalhos concluídos.  

  

b) IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES REMOVÍVEIS:  

Diante da impossibilidade da instalação da(s) Prótese(s) Removíveis (totais ou parciais), 

por motivos relacionados ao impedimento do usuário/abandono do tratamento, 

conforme descrito no subitem 5.4.4, abaixo, estas serão consideradas concluídas, para 

efeito de atestamento, se já tiverem sido entregues no Centro de saúde na etapa 

laboratorial de MONTAGEM. Nesse caso os trabalhos serão atestados e faturados nos 

valores das próteses concluídas. O Cirurgião Dentista responsável deverá anotar no 

prontuário do usuário, a data e o motivo do atestamento como especial.  
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c) Em caso do usuário retornar ao Centro de Saúde/CS para conclusão do tratamento, a 

qualquer tempo, o Cirurgião Dentista assistente da SMSA/SUSBH decidirá por dar 

prosseguimento ou reiniciar o trabalho. O Prestador deverá executar o todo ou parte do 

trabalho sem ônus para a SMSA/SUS-BH, pois este já foi atestado e faturado.  

  

5.4.4. Condições de impedimento/abandono de tratamento:  

  

a) Ausência do usuário às consultas agendadas, por no mínimo 30 (trinta) dias, por 

impedimento não comunicado e/ou não justificado;  

b) Ausência do usuário às consultas agendadas, por no mínimo 30 (trinta) dias, por 

impedimento comunicado e/ou justificado; 

 

c) Para as condições acima, o prazo será contado a partir da data da última consulta 

agendada na qual o usuário não compareceu;  

  

d) Em caso de falecimento do usuário, a data do falecimento deverá ser registrada no 

prontuário do mesmo.  

 

5.4.5. Condições para NÃO ATESTAR:  

  

a) Impedimento da instalação por não aprovação (não adaptação) do serviço pelo 

profissional, devido à qualidade do produto, isto é, por motivos técnicos;  

  

b) O profissional terá o direito de NÃO ATESTAR os trabalhos finalizados e entregues 

no Centro de Saúde/Conveniada, após longo período, atrasos causados pelo 

laboratório totalizando 160 (cento e sessenta) dias ou mais sem justificativa, 
conforme o subitem 2.9 deste contrato, e que pode gerar a desistência por parte do 

usuário.   

  

5.5. Repetição dos trabalhos  

  

5.5.1. A SMSA/SUS-BH não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses 

odontológicas/placas/aparelhos ortodônticos venham a apresentar durante todas as etapas 

de sua realização pelo prestador, devido à técnica de confecção laboratorial, uso de 

materiais e transporte inadequados, cabendo sempre ao prestador, todos os ônus para a 

correção ou substituição, no todo ou em parte, dos defeitos causados por estes fatos.  

  

5.5.2. Conforme o subitem 3.19 deste contrato, os procedimentos laboratoriais de 

próteses/aparelhos ortodônticos/placas terão a garantia mínima de 02 (dois) anos, 

contados a partir da instalação em boca, respeitado o disposto no Código de Defesa do 

Consumidor.  

  

5.5.3. Durante este período o prestador de serviços terá a obrigação de reparar e corrigir, através 

de conserto e/ou reembasamento, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos por ela 

executados que apresentem defeitos técnicos de confecção. A garantia não cessa com o 

término da vigência do contrato, desistência ou cancelamento, prevalecendo o prazo de até 

02 (dois) anos a partir da instalação em boca.  

  

5.5.4. Se comprovado, mesmo após o período de garantia, que os trabalhos executados pelo 

prestador de serviços apresentam defeitos técnicos de confecção, decorrentes do uso de 

materiais diferentes dos indicados na proposta de habilitação, de técnica inadequada ou 
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diferente da especificada no Chamamento Público, o prestador de serviços será obrigado a 

reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos com defeitos.  

 

6. CLÁUSULA SEXTA -  DO RECEBIMENTO DO OBJETO 

 

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

correção da prestação do serviço sem ônus para a CONTRATANTE. 

 

6.2. Qualquer irregularidade não sanada pela CONTRATADA será reduzida a termo a ocorrência do 

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

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PREÇO E DO REAJUSTE 
 

7.1. O valor anual da contratação é de R$ .................................. (............por extenso...........), sendo 

R$ .................................. (.............por extenso...........) da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do SUS de remuneração oriunda do Sistema 

Único de Saúde (SIA/SUS) e R$ .................................. (............por extenso...........) oriundos do 

Recurso Orçamentário do Tesouro Municipal (ROT). 

 

7.1.1. O complemento de remuneração oriundo do Recurso Orçamentário do Tesouro 

Municipal (ROT) incide apenas sobre os procedimentos previstos nos LOTES I e III. 

  

7.2. Tendo em vista que o contrato a ser celebrado terá a vigência de 05 (cinco) anos, o valor da 

contratação previsto para este período é de R$ .................................. (............por extenso...........), 

dos quais R$ .................................. (............por extenso...........) são referentes aos valores de 

remuneração da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do 

Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) e R$ .................................. (............por extenso...........) 

oriundos do Recurso Orçamentário do Tesouro Municipal (ROT).  

  

7.3. Os valores estabelecidos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos 

reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.          

  

7.3.1. O reajuste do complemento orçamentário-financeiro oriundo do Recurso Orçamentário 

do Tesouro (ROT/PBH) dependerá da disponibilidade de recursos do erário municipal. 

  

7.3.2. Os reajustes da Tabela SUS, caso ocorram, não dependerão da celebração de Termos 

Aditivos. Entretanto, deverão constar do Processo Administrativo da CONTRATADA, a 

origem e a autorização do reajuste pelo Ministério da Saúde.  

  

7.3.3. No caso supracitado, a manutenção ou a alteração do valor de complementação para cada 

um dos procedimentos que estão acobertados pelo Recurso Orçamentário do Tesouro 

(ROT/PBH) dependerão da sua disponibilidade orçamentária, de acordo com o interesse 

público, mediante decisão do gestor municipal.  

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

8.1. As despesas decorrentes da execução deste contrato correrão à conta do Município, na Dotação 

Orçamentária de número 2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.49.00.00.1.2 do corrente 

exercício e, por dotação equivalente nos exercícios vindouros. 

 

8.2. Nos exercícios financeiros futuros, em caso de alteração nas dotações orçamentárias, essa se 
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processará mediante efetivação do termo de apostila. 

 

CLÁUSULA NONA - DA APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DAS CONDIÇÕES DE 

PAGAMENTO  

 

9.1. A SMSA/SUS-BH pagará mensalmente ao Prestador pelos serviços autorizados e efetivamente 

prestados, conforme os valores constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS acrescidos de complemento orçamentário-financeiro 

(somente para os lotes I e III) oriundo do Recurso Orçamentário do Tesouro ROT/PBH 

estabelecidos no Anexo II deste contrato, respeitados os limites mensais e anuais de cada 

procedimento.  

  

9.1.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento do produto, após o recebimento definitivo deste.  

  

9.1.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o quantitativo efetivamente 

entregue de cada procedimento executado.  

  

9.1.3. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o início do prazo para o seu 

pagamento será considerado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.   

  

9.2. Cada Prestador de Serviço possuirá uma Ficha de Programação Orçamentária (FPO), no Sistema 

de Informação Ambulatorial, discriminando o seu teto (físico e orçamentário) mensal para cada 

procedimento, compatível com a capacidade instalada cadastrada no CNES/Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde e com o contrato firmado com a SMSA/SUS-BH.  

  

9.3. 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-PBH em 23/08/2007, 

vide Anexo VIII deste Contrato), conforme descrito abaixo:  

  

9.3.1. Para efeito de processamento de faturas ambulatoriais, o CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (serviços, profissionais, equipamentos e instalações) das 

Unidades Prestadoras de Serviço deve estar completo, ser compatível com os 

procedimentos contratados, e ser atualizado mensalmente.  

  

9.3.2. O Prestador de Serviços deverá apresentar 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 SIA/SUS: Boletim de 

Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), e outros que vierem a sucedê-los, ou, que 

a estes forem acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela 

SMSA/DMAC/SUS-BH, o Prestador de Serviços receberá o pagamento referente aos 

serviços autorizados e prestados, de acordo com o cronograma de repasse financeiro pelo 

Ministério da Saúde (financiamento MAC e FAEC).  

  

9.3.3. 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.  

  

9.3.4. Os arquivos e respectivos Relatórios de Controle de Remessa (RCR) deverão ser entregues 

via eletrônica/e-mail à Gerência de Controle e Avaliação da SMSA/SUS-BH, que, após a 

conferência, será confirmado o recebimento dos mesmos por via eletrônica/e-mail. 
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9.3.5. As contas rejeitadas pela SMSA/DMAC/SUS-BH, dentro das suas normas e rotinas, serão 

notificadas mensalmente por meio do relatório síntese da produção ambulatorial.  

  

9.3.6. As cobranças 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, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do pagamento efetuado, 

para apresentar recurso.  

 

9.3.7. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-

BH nº 25/2006 de 04/07/2006.  

  

9.3.8. As contas glosadas pelas revisões técnica e administrativa pela gerência de Controle e 

Avaliação, conforme a Instrução de Serviços SMSA/SUS-BH Nº001/2007 de 20/08/2007 

(vide Anexo VIII deste Contrato), serão enviadas ao Prestador através de ofício. De outro 

lado, o Prestador terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir do seu recebimento para 

apresentação formal de recurso.  

  

9.3.9. Caso o pagamento dos procedimentos glosados, não cabíveis de recurso ou não 

questionados, já tenha sido efetuado, a SMSA/DMAC/SUS-BH fica autorizada a debitar o 

valor pago indevidamente no(s) processamento(s)/pagamento(s) seguinte(s) por meio do 

Boletim de Diferença de Pagamento (BDP).  

  

9.3.10. A cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela 

Unidade Prestadora de Serviço e limitada ao prazo máximo de 90 (noventa) dias após 

a sua execução (conclusão e entrega do serviço), deverá ser excepcional e 

previamente autorizada pela SMSA/SUS-BH.  

  

9.3.10.1. No caso de rescisão do contrato, a cobrança por procedimentos de 

competências anteriores, concluídos e entregues, será limitada ao prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento do contrato e 

com as devidas justificativas e comprovações pelo prestador.  

 

9.4. Os valores de remuneração serão os fixados pela Tabela de Procedimentos do SUS, com 

complemento orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH, nos termos estabelecidos no 

Anexo II deste contrato, sendo considerados como já incluídos nesta remuneração todos os 

tributos, fretes, embalagens, descarregamento, seguros e demais encargos que porventura 

possam recair sobre o serviço ofertado.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CONTROLE, AVALIAÇÃO, AUDITORIA, VISTORIA E 

FISCALIZAÇÃO 
 

10.1. 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 (esta, inclusa como Anexo IX deste Contrato), sem 

prejuízo à observância do cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste contrato. 

 

10.2. 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. 
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10.3. 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. 

 

10.4. A CONTRATANTE exigirá o cumprimento de todos os compromissos assumidos pelo (a) 

CONTRATADO (A), de acordo com este contrato. 

 

10.5. A CONTRATANTE realizará o monitoramento, notificando o Prestador, fixando-lhe prazo 

para corrigir as irregularidades encontradas na prestação do serviço. 

 

10.6. 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. 

 

10.7. 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 DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES E DOS RECURSOS 

ADMINISTRATIVOS 
 

11.1. 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.  

 

11.2. Nos casos de descumprimento das demais obrigações assumidas pelo(a) CONTRATADO(A), 

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades:  

 

11.2.1. Advertência escrita;  

 

11.2.2. 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; 

 

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 
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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. 

 

11.2.3. 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. 

 

11.2.4. 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. 

 

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

 

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

imediatamente subsequente à sua aplicação.  

 

11.4. 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. 

 

11.5. 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. 

 

11.6. 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. 

 

11.7. 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. 

 

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

apresentação de recurso. 

 

11.9. 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. 

 

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

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa. 

 

11.10. 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. 
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11.11. 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 SEGUNDA - DA RESCISÃO E DESCREDENCIAMENTO  
 

12.1. O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 

8.666/93 e, na Portaria SMSA/SUS-BH Nº 072/2019 (publicada em 05/04/2019 no DOM-

PBH, vide Anexo IX deste Contrato), desde que formalmente motivado nos autos, sem prejuízo 

das multas previstas na cláusula das Sanções Administrativas deste documento, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses da Contratada:  

 

12.1.1. Descumprir cláusulas contratuais; 

  

12.1.2. Não atender as solicitações contidas nas ordens de serviços;  

  

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

  

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

  

12.1.5. Solicitar e/ou exigir que o solicitante assine fatura ou atestamento em branco;  

  

12.1.6. Solicitar qualquer tipo de doação;  

  

12.1.7. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e Avaliação, 

Auditoria e/ou Ouvidoria sobre o trabalho.   

  

12.1.8. Alterar ou modificar sua estrutura física de modo que acarrete diminuição de sua 

capacidade operacional.  

  

12.1.9. Atrasar injustificadamente a execução do contrato, bem como paralisá-lo sem justa 

causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH;  

  

12.1.9.1. 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. 

 

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

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes; 

 

12.1.11. Descumprir regras e condições fixadas para a execução dos trabalhos;  

 

12.1.12. Cometer reiteradamente faltas na sua execução dos trabalhos contratados;  

  

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

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

  

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

determinadas pelo Gestor do SUS-BH, além das estabelecidas na cláusula Do 

Descredenciamento prevista neste documento.  
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12.1.15. Nos casos enumerados nos incisos IX, X, XI, XIV, XV, XVII e XVIII, do artigo 78, 

da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

12.1.16. Solicitar e/ou exigir que o(a) gerente do Centro de Saúde assine o impresso do 

atestamento em branco, ou mais de uma vez para o mesmo usuário, ou fora das 

condições estabelecidas neste documento. 

 

12.1.17. Ofertar ou solicitar ao usuário e/ou profissional da SMSA/SUS-BH o fornecimento de 

quaisquer materiais para a realização dos trabalhos;  

 

12.1.18. Ofertar ao usuário ou ao profissional da SMSA/SUS-BH, produtos que não tenham 

sido previstos neste instrumento. 

 

12.2. A rescisão do contrato poderá ser: 

 

12.2.1. Determinada por ato unilateral e formal da Administração Municipal, nos casos 

enumerados no subitem anterior;  

  

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração Municipal;  

  

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação.  

  

12.3. O contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público, devidamente justificado, sem 

direito à indenização à contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.  

  

12.4. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operacional do 

prestador de serviços poderá ensejar a rescisão do contrato.  

 

12.5. 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.  

  

12.6. 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 

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

Anexo IX deste Contrato).  

  

12.7. Da decisão da SMSA/SUS-BH de rescindir os Contratos, caberá ao prestador pedido de 

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

 

12.8. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a SMSA/SUS-

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

 

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

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

 

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

Lei nº 8.666/93. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA DENÚNCIA 
 

13.1. 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. 

 

13.2. 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 QUARTA - DA VIGÊNCIA 
 

14.1. Para todos os efeitos legais, a vigência deste contrato será de 60 (sessenta) meses, com início 

a partir da data da 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.   

  

14.1.1. A justificativa para esse prazo de vigência está ancorada no fato da prestação de serviços 

de saúde ser de natureza contínua, e visar o tratamento e a reabilitação em saúde bucal, 

a redução do risco de doença e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação assistencial, 

devidamente fundamentadas nos artigos 6º e 196 da Constituição da República 

Federativa do Brasil/1980.  

  

14.2. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO DESCREDENCIAMENTO 

 

15.1. Durante a execução deste contrato, o Prestador dos Serviços será descredenciado se ficar 

comprovada a ocorrência de qualquer um dos seguintes cenários: 

 

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

 

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

 

15.1.3. Solicitar qualquer tipo de doação; 

 

15.1.4. Solicitar e/ou exigir que o(a) gerente do Centro de Saúde assine o impresso do 

atestamento em branco, ou mais de uma vez para o mesmo usuário, ou fora das condições 

estabelecidas neste documento;  

 

15.1.5. Ofertar ou solicitar ao usuário e/ou profissional da SMSA/SUS-BH o fornecimento de 

quaisquer materiais para a realização dos trabalhos;  

 

15.1.6. Ofertar ao usuário ou ao profissional da SMSA/SUS-BH, produtos que não tenham sido 

previstos neste instrumento;  

 

15.1.7. 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. 
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15.1.8. O não atendimento às determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

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

15.1.9. Desempenhar os serviços fora das normas técnicas vigentes ou em desacordo com as 

mesmas, contrariando os regulamentos emanados desta SMSA/SUS-BH e de disposições 

legais pertinentes. 

 

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

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

 

15.1.10.1. 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. 

 

15.2. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operacional do 

prestador de serviços poderá ensejar a rescisão do contrato.  

 

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

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

 

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

nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS ALTERAÇÕES 

 

16.1. 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 

deste artigo. 

 

16.1.1. 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. 

 

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

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA PROTEÇÃO E TRANSMISSÃO DE INFORMAÇÃO, 

DADOS PESSOAIS E/OU BASE DE DADOS 
 

17.1. O Contratado obriga-se ao dever de proteção, confidencialidade e sigilo de toda informação, 

dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso, inclusive em razão de licenciamento ou 

da operação dos programas/sistemas, nos termos da Lei nº 13.709/209/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante o cumprimento do objeto descrito no presente 

instrumento contratual. 

 

17.2. O Contratado obriga-se a implementar medidas técnicas e administrativas suficientes visando 

a segurança, a proteção, a confidencialidade e o sigilo de toda informação, dados pessoais e/ou 

base de dados a que tenha acesso a fim de evitar acessos não autorizados, acidentes, vazamentos 

acidentais ou ilícitos que causem destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer outra 

forma de tratamento não previstos. 
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17.3. O Contratado deve assegurar-se de que todos os seus colaboradores, consultores e/ou 

prestadores de serviços que, no exercício das suas atividades, tenham acesso e/ou conhecimento 

da informação e/ou dos dados pessoais, respeitem o dever de proteção, confidencialidade e 

sigilo. 

 

17.4. O Contratado não poderá utilizar-se de informação, dados pessoais e/ou base de dados a que 

tenha acesso, para fins distintos ao cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

17.5. O Contratado não poderá disponibilizar e/ou transmitir a terceiros, sem prévia autorização 

escrita, informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha acesso em razão do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual. 

 

17.5.1. O Contratado obriga-se a fornecer informação, dados pessoais e/ou base de dados 

estritamente necessários caso quando da transmissão autorizada a terceiros durante o 

cumprimento do objeto descrito neste instrumento contratual. 

 

17.6. O Contratado fica obrigado a devolver todos os documentos, registros e cópias que contenham 

informação, dados pessoais e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do 

cumprimento do objeto deste instrumento contratual no prazo de 30 (trinta) dias, contados da 

data da ocorrência de qualquer uma das hipóteses de extinção do contrato, restando autorizada 

a conservação apenas nas hipóteses legalmente previstas. 

 

17.6.1. Ao Contratado não será permitido deter cópias ou backups, informação, dados pessoais 

e/ou base de dados a que tenha tido acesso durante a execução do cumprimento do 

objeto deste instrumento contratual. 

 

17.6.1.1. O Contratado deverá eliminar os dados pessoais a que tiver conhecimento ou 

posse em razão do cumprimento do objeto deste instrumento contratual tão 

logo não haja necessidade de realizar seu tratamento. 

 

17.7. O Contratado deverá notificar, imediatamente, a Contratante no caso de vazamento, perda 

parcial ou total de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

17.7.1. A notificação não eximirá o Contratado das obrigações e/ou sanções que possam incidir 

em razão da perda de informação, dados pessoais e/ou base de dados. 

 

17.7.2. O Contratado que descumprir nos termos da Lei nº 13.709/2018 suas alterações e 

regulamentações posteriores, durante ou após a execução do objeto descrito no presente 

instrumento contratual fica obrigado a assumir total responsabilidade e ao ressarcimento 

por todo e qualquer dano e/ou prejuízo sofrido, incluindo sanções aplicadas pela 

autoridade competente. 

 

17.8. O Contratado fica obrigado a manter preposto para comunicação com Contratante para os 

assuntos pertinentes à Lei nº 13.709/2018 suas alterações e regulamentações posteriores. 

 

17.9. O dever de sigilo e confidencialidade, e as demais obrigações descritas na presente cláusula, 

permanecerão em vigor após a extinção das relações entre o Contratado e a Contratante, bem 

como, entre o Contratado e os seus colaboradores, subcontratados, consultores e/ou prestadores 

de serviços sob pena das sanções previstas na Lei nº 13.709/2018, suas alterações e 

regulamentações posteriores, salvo decisão judicial contrária. 
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17.10. O não cumprimento de quaisquer das obrigações descritas nesta cláusula sujeitará o 

Contratado a processo administrativo para apuração de responsabilidade e, consequente, 

sanção, sem prejuízo de outras cominações cíveis e penais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DO ACESSO À INFORMAÇÃO E SUA DIVULGAÇÃO 

 

18.1. 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 NONA - DA PUBLICAÇÃO E DO REGISTRO 

 

19.1. 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.  

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA - DO FORO 

 

20.1. 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 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO ESTIMADO 

 

LOTE I 

Código SIGTAP 

Procedimento 

Grupo 07  - 

Órteses Próteses e 

Mat. Especiais 

Sub-Grupo 01  - 

Órteses Próteses e 

Materiais 

Especiais não 

relacionados ao 

ato cirúrgico 

Forma de 

Organização 07 - 

OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento 
CBO 

Exigido 

Total Estimado de 

procedimentos 

do Contrato  

(60 meses) 

Total Anual 

Estimado de 

Procedimentos 

Limite Mensal 

Estimado de 

Procedimentos 

07.01.07.009-9 

Prótese Parcial 

Mandibular 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

Prótese que repõe ou restaura os dentes 

ausentes ou perdidos na arcada inferior. 

Seu principal objetivo é a reabilitação 

bucal, em todas as suas funções: estética, 

fonética e mastigação, de modo a 

preservar as estruturas orais ainda 

existentes. Para que haja essa 

conservação, é fundamental que as forças 

mastigatórias sejam bem distribuídas 

sobre o rebordo residual e os dentes 

remanescentes. 

Cirurgião  

Dentista      

família - 2232 

ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

2.110 422  35  
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07.01.07.010-2 

Prótese Parcial 

Maxilar Removível 

(Cobalto Cromo) 

Prótese que repõe ou restaura os dentes 

ausentes ou perdidos na arcada superior. 

Seu principal objetivo é a reabilitação 

bucal, em todas as suas funções: estética, 

fonética e mastigação, de modo a 

preservar as estruturas orais ainda 

existentes. Para que haja essa 

conservação, é fundamental que as forças 

mastigatórias sejam bem distribuídas 

sobre o rebordo residual e os dentes 

remanescentes.  

Cirurgião 

Dentista      

família - 2232 

ou      

Protético  

Dentário -   

322410  

1.260 252 21 

07.01.07.012-9 
Prótese Total 

Mandibular 

Prótese suportada pela mucosa que 

reveste o osso remanescente, indicada 

para os indivíduos que perderam todos os 

elementos dentários da arcada inferior. 

Este tipo de reabilitação tem o objetivo 

de permitir o desenvolvimento 

satisfatório das atividades funcionais 

relacionadas ao sistema estomatognático, 

como fonação e mastigação, bem como 

oferecer conforto e uma aparência 

estética aceitável.  

Cirurgião 

Dentista  

família - 2232 

ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

10.050 2.010 168 

07.01.07.013-7 
Prótese Total 

Maxilar 

Prótese suportada pela mucosa que 

reveste o osso remanescente, indicada 

para os indivíduos que perderam todos os 

elementos dentários da arcada superior. 

Este tipo de reabilitação tem o objetivo 

de permitir o desenvolvimento 

satisfatório das atividades funcionais 

relacionadas ao sistema estomatognático, 

como fonação e mastigação, bem como 

oferecer conforto e uma aparência 

estética aceitável.  

Cirurgião  

Dentista      

família – 2232 

ou 

Protético  

Dentário -   

322410  

14.975 2.995 250 
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07.01.07.011-0 Prótese Temporária 
Confecção de próteses parciais 

temporárias ou imediatas 

Cirurgião 

Dentista      

família - 2232 

ou 

Protético 

Dentário -   

322410 

7.220 1.444  120  
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 LOTE II  

Procedimento 

Grupo 07  - Órteses 

Próteses e Mat. 

Especiais Sub-Grupo 

01  - Órteses Próteses e 

Materiais Especiais não 

relacionados ao 

ato cirúrgico Forma de 

Organização 07 - OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento CBO Exigido 

Total Estimado de 

procedimentos do 

Contrato  

(60 meses) 

Total Estimado Anual de 

Procedimentos  

Limite Estimado  

Mensal de  

Procedimentos  

Próteses Coronárias / 

Intrarradiculares Fixas / 

Adesivas (Por Elemento)  

  

Refere-se à confecção 

laboratorial, por elemento 

dental, de todos os 

procedimentos descritos 

na coluna ao lado, 

incluindo as Blindagens 

que neste Termo são 

consideradas como 

Restauração  

Metálica Fundida.   

Núcleo Metálico Fundido - Núcleos 

intrarradiculares por elemento dental  

Cirurgião  

Dentista      

família - 2232  

ou       

Protético  

Dentário -  

322410  

2.535 507 42 

 Coroa  Total  em  Cerômero  

(anterior/posterior) 
1.985 397 33 

 Restauração Metálica  

Fundida/Blindagens   
2.135 427 36 

Restaurações indiretas em Cerômero 

Inlays e Onlays  
880 176 15 

Próteses adesivas de resinas reforçadas 

– Ponte adesiva em Cerômero reforçada 

com fibra de polietileno de alta 

resistência/fibra de vidro  

0 0 0 

 
Coroa Metaloplástica - Coroa Veneer 

com face estética de cerômero   

 

1.430 286 24 
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LOTE III 

Procedimento 

Grupo 07  - Órteses 

Próteses e Mat. Especiais 

Sub-Grupo 01  - Órteses 

Próteses e Materiais 

Especiais não relacionados 

ao ato cirúrgico Forma de 

Organização 07 - OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento CBO Exigido 

Total de 

procedimentos 

do Contrato  

(60 meses) 

Total Anual de 

Procedimentos 

Limite Mensal de 

Procedimentos 

Aparelho Ortopédico e 

Ortodôntico Removível 

Consiste na instalação de aparelho ortodôntico ou 

ortopédico removível por arco dentário.  

Cirurgião Dentista 

223208, 223236, 

223240,223272 

1.275 255 21 

Mantenedor de Espaço 

Confecção de mantenedor de espaço fixo: Barra 

transpalatina ou Arco Lingual de Nance ou Botão 

de Nance ou Botão de Nance modificado ou Banda 

Alça ou Banda Alça com Tubo ou Coroa-Alça ou 

Guia de Erupção ou AMEC ou Sistema Tubo-

Barra.  

Cirurgião Dentista      

família 2232  
60 12 1 

07.01.07.007-2 
Placa 

Oclusal 

ACRÍLICO - Dispositivo confeccionado de forma 

individualizada, em resina acrílica, que se encaixa 

entre as arcadas dentárias. O objetivo deste 

aparelho é controlar as forças que agem no sistema 

mastigatório, promover alívio dos sintomas de 

DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos 

parafuncionais. 

Cirurgião Dentista      

família 2232 
300 60 5 
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ACETATO - Dispositivo confeccionado de forma 

individualizada em acetato, que se encaixa entre as 

arcadas dentárias. O objetivo deste aparelho é 

controlar as forças que agem no sistema 

mastigatório, promover alívio dos sintomas de 

DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos 

parafuncionais.   

Cirurgião 

Dentista      

família 2232 

75 15 2 
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ANEXO II DA MINUTA DO CONTRATO 

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS POR LOTE E PREÇOS MÁXIMOS 

  

 

LOTE I 

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

(R$) 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

(R$) 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

(R$) 

TOTAL ANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

(R$) 

07.01.07.009-9 

Prótese Parcial 

Mandibular 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

150,00 70,00 220,00 422 92.840,00 464.200,00 

07.01.07.010-2 

Prótese Parcial 

Maxilar 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

150,00 70,00 220,00 254 55.880,00 279.400,00 

07.01.07.012-9 
Prótese Total 

Mandibular 
150,00 70,00 220,00 2.010 442.200,00 2.211.000,00 

07.01.07.013-7 
Prótese Total 

Maxilar 
150,00 70,00 220,00 2.959 650.980,00 3.254.900,00 

07.01.07.011-0 Prótese Temporária 24,15 70,00 94,15 1.444 135.952,60 679.763,00 

TOTAL LOTE I 1.377.852,60 6.889.263,00 
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LOTE II 

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

(R$) 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

(R$) 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

(R$) 

TOTAL ANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

(R$) 

07.01.07.014-5 

Núcleo Metálico 

Fundido -  
150,00 - 150,00 504 75.600,00 378.000,00 

Coroa Total em 

Cerômero       
150,00 - 150,00 396 59.400,00 297.000,00 

Restauração 

Metálica 

Fundida/Blindagens  
150,00 - 150,00 427 64.050,00 320.250,00 

Restaurações 

indiretas em 

Cerômero  Inlays e 

Onlays  

150,00 - 150,00 175 26.250,00 131.250,00 

Próteses adesivas de 

resinas reforçadas  
150,00 - 150,00 0 0 0 

Coroa 

Metaloplástica - 

Coroa Veneer  
150,00 - 150,00 283 42.450.00 212.250,00 

TOTAL LOTE II 267.750,00 1.338.750,00 
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LOTE III 

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

(R$) 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

(R$) 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

(R$) 

TOTAL ANUAL 

DE 

PROCEDIMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

(R$) 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

(R$) 

07.01.07.002-1  

Aparelho 

Ortopédico e 

Ortodôntico 

Removível  

60,00 90,00 150,00 255 38.250,00 191.250,00 

07.01.07.006-4  
Mantenedor de 

Espaço  
10,00 130,00 140,00 12 1.680,00 8.400,00 

07.01.07.007-2  
Placa Oclusal em  

ACRÍLICO  
23,54 116,46 140,00 60 8.400,00 42.000,00 

 
Placa Oclusal em  

ACETATO  
23,54 76,46 100,00 18 1.800,00 9.000,00 

TOTAL LOTE III 50.130,00 250.650,00 

 

 

VALOR TOTAL 
R$ 

1.695.732,60 

R$ 

8.478.663,00 

 
 

Obs.: A complementação da remuneração recurso financeiro oriundo do ROT/PBH incidirá apenas sobre os procedimentos 

estabelecidos nos LOTES I e III.  
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ANEXO III DA MINUTA DO CONTRATO 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO CONTRATADO 

 

 

LOTE I 

Código Procedimento 

Valor 

Unitário 

Máximo 

Quant. 

Mensal 

Máxima 

Quant. 

Anual 

Máxima 

Valor Total 

Anual 

Quant. 

Total 

(60 meses) 

Valor Total 

(60 meses) 

070107009-9 
Prótese Parcial Removível Cromo-Cobalto 

Mandibular   
R$220,00      

070107010-2 
Prótese Parcial Removível Cromo-Cobalto 

Maxilar  
R$220,00      

070107012-9 Prótese Total  Mandibular  R$220,00      

070107013-7 Prótese Total  Maxilar  R$220,00      

070107011-0 Prótese Parcial Temporária  R$94,15      

VALOR TOTAL GLOBAL (60 MESES)  
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LOTE II 

Código Procedimento 

Valor 

Unitário 

Máximo 

Quant. 

Mensal 

Máxima 

Quant. 

Anual 

Máxima 

Valor Total 

Anual 

Quant. 

Total 

(60 meses) 

Valor Total 

(60 meses) 

070107014-5 

Núcleo Matálico Fundido  R$150,00      

Coroa Total em Cerômero                        R$150,00      

Restauração Metálica Fundida/Bindagens  R$150,00      

Restaurações indiretas em Cerômero  Inlays e 

Onlays  
R$150,00      

Ponte adesiva em Cerômero  R$150,00      

Coroa Metaloplástica - Coroa Veneer  R$150,00      

VALOR TOTAL GLOBAL (60 MESES)  
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LOTE III 

Código Procedimento 

Valor 

Unitário 

Máximo 

Quant. 

Mensal 

Máxima 

Quant. 

Anual 

Máxima 

Valor Total 

Anual 

Quant. 

Total 

(60 meses) 

Valor Total 

(60 meses) 

070107002-1  Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível  
150,00      

070107006-4  Mantenedor de Espaço  
140,00      

070107007-2  

Placa Oclusal Acrílica   
140,00      

Placa Oclusal de Acetato  
100,00      

        

VALOR TOTAL GLOBAL (60 MESES)  
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ANEXO IV DA MINUTA DO CONTRATO 

  

FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

 

INTRODUÇÃO:  

  

Visando garantir a qualidade do atendimento aos usuários do SUS-BH, o prestador deverá 

atender às necessidades, condições e normas fixadas pela SMSA/SUS-BH para a execução dos 

serviços contratados.   

  

 

1. ORDEM DE SERVIÇO:  
  

1.1. O impresso para a “Ordem de Serviço” dever ser providenciado/reproduzido pela 

CONTRATADA, conforme o modelo do Anexo V deste contrato, e ser disponibilizado em 

quantidade suficiente para os Centros de Saúde/CEO e conveniados.  

  

1.2. Para autorizar a execução de cada etapa/trabalho, deverá ser emitida Ordem de Serviço em duas 

vias, preenchida pelo Cirurgião dentista do Centro de Saúde solicitante ficando a primeira via 

com o prestador e a segunda via com o Centro de Saúde da SMSA/SUS-BH que der origem à 

mesma. A segunda via deverá ser arquivada no prontuário do usuário.  

  

1.3. A Ordem de Serviço deverá ter todos os seus campos devidamente preenchidos, com todas as 

informações necessárias, sem rasuras, em letra legível, datada, assinada, carimbada. Atentar para 

o registro do Nome e data de nascimento de forma completa e correta.  

  

a) A Ordem de Serviço é um documento de extrema importância, por isso o seu preenchimento 

deve ser correto e sem rasuras. As informações da Ordem de Serviço servirão de base para o 

atestamento. 

 

b) A segunda via da Ordem de Serviço deverá ser arquivada junto ao prontuário do usuário, 

para ser conferida quando o trabalho realizado no laboratório retornar ao Centro de Saúde, 

NÃO DEVENDO SER DESCARTADA, pois é uma prova documental.   

 

 

2. PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO:  
  

2.1. Recolhimento e Entrega dos trabalhos:  

  

2.1.1. Para cada Ordem de Serviço relativa à entrega de cada etapa ou trabalho concluído, emitida 

pelos profissionais da SMSA e/ou conveniadas, o prestador deverá cumprir os seguintes 

prazos máximos de entrega:  

  

a) Para os trabalhos da Atenção Primária: para a entrega de cada etapa ou trabalho 

concluído referente às próteses que estão sendo realizadas na Atenção Primária, o prazo 

será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil 

subsequente à data da chegada do trabalho na Gerência Regional de Saúde. A 

Gerência Regional de Saúde deverá acordar com os Laboratórios para que, no mínimo 

três vezes por semana, realize o recolhimento e/ou a entrega dos trabalhos, e, se a 

demanda assim o exigir, diariamente.  
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b) Para os trabalhos da Atenção Secundária – CEO/Conveniada: para a entrega de 

cada etapa ou trabalho concluído referente às próteses, placas ou aparelhos  ortodônticos 

realizados, o prazo será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro 

dia útil subsequente à data da conclusão da etapa pelo especialista do 

CEO/Conveniada. Para tanto é necessário que o laboratório compareça  diariamente 

nestes locais para o recolhimento dos trabalhos. O Gerente do CEO ou o responsável 

pela Conveniada deverá acordar com os Laboratórios o seu comparecimento diário para 

recolher e entregar os trabalhos.   

  

c) O início dos trabalhos dar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato,  

mediante a emissão da Ordem de Serviço, quando a SMSA/SUS-BH (Gerência 

Regional/CEO/Conveniada) deverá informar ao(s) prestador(es) o momento para 

o início do recolhimento dos trabalhos nas unidades assistenciais. A partir de 

então, cada PRESTADOR estabelecerá a sua rotina de recolhimento e entrega 

junto à cada Gerência  

Regional/CEO/Conveniada, conforme a demanda.  

  

2.1.2. Nota de Entrega - A entrega das próteses/placas/aparelhos ou etapa produzida, sempre 

será acompanhada da “Nota de Entrega - Comprovante de Prestação do Serviço”. Este 

impresso deverá ser providenciado pelo próprio prestador e deverá conter, principalmente, 

os seguintes dados: Nome completo do usuário e data de nascimento; Nome do Centro de 

Saúde; Nome do Cirurgião Dentista responsável; Data da entrada do trabalho no 

laboratório; Data Prevista para entrega do trabalho ao Centro de Saúde solicitante e a Data 

real da entrega pelo Laboratório na Unidade solicitante.  

  

a) Este documento será o comprovante de que o prestador executou o serviço, conforme 

solicitado pelo profissional e descrito na Ordem de Serviço. Esta nota de entrega será 

revisada pelo profissional solicitante e ficará arquivada no prontuário do usuário, 

para realizar a conferência em relação ao trabalho que foi executado e entregue, e 

facilitar o futuro atestamento.   

          

2.2. Locais de entrega e de recolhimento:  
  

2.2.1. As próteses odontológicas e demais serviços objeto deste documento, bem como suas 

etapas de produção deverão ser recolhidas/entregues pelo prestador, diariamente, se a 

demanda assim exigir, no horário de 08:00 as 17:00 horas, sempre nos dias úteis, ou 

conforme horário acordado entre as partes, nos locais discriminados abaixo: 

  

a) Centro de Especialidades Odontológicas Centro Sul: Endereço: Rua Carijós, nº 528, 

8º, 9º e 10º andar – Centro. Belo Horizonte – MG.   

   

b) Centro de Especialidades Odontológicas Paracatu: Endereço: Rua dos Goitacazes, 

nº 1550 – Barro Preto – Belo Horizonte – MG.  

  

c) Centro de Especialidades Odontológicas Barreiro: Endereço: Avenida Menelick de 

Carvalho, nº 10 – Barreiro de Cima – Belo Horizonte – MG.  

  

d) Centro de Especialidades Odontológicas Venda Nova: Endereço: Rua Eugênio 

Volpini, nº 143 – São João Batista – Venda Nova – Belo Horizonte – MG.  

  

e) Centros de Saúde, endereços no link: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecp 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
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TaxonomiaMenuPortal&app=pbh&tax=53737&lang=pt_br&pg=5120&taxp=0 &  

 

f) Gerências Regionais de Saúde (Distritos Sanitários), endereços no link:  

http://www.pbh.gov.br/smsa/montapagina.php?pagina=distritos/bairros.html  

  

2.2.2. Outros locais para recolhimento e entrega de trabalhos poderão ser acrescentados 

progressivamente pela Contratante, de acordo com a necessidade do serviço, mediante 

comunicação prévia ao prestador.  

  

2.2.3. O Prestador deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos trabalhos 

confeccionados, desde o seu estabelecimento até o local determinado pela SMSA/SUS-

BH. Também é da sua responsabilidade garantir a integridade do trabalho transportado e o 

fornecimento de embalagens apropriadas, resistentes e individuais, conforme discriminado 

no Anexo VI deste contrato. 

   

Para transportar os trabalhos, devidamente acondicionados nas embalagens individuais, o 

prestador de serviços deverá disponibilizar, no mínimo, 02 (duas) pastas (malotes) para 

cada Centro de Saúde, personalizadas e identificadas com o nome do Centro de Saúde e do 

prestador de serviços, conforme discriminado no Anexo VI deste contrato. A SMSA/BH 

poderá solicitar outros malotes, conforme a necessidade do serviço.  

  

  

3. EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
 

3.1. Os serviços que constituem o objeto deste Credenciamento serão executados por profissionais, 

legalmente habilitados, sob a responsabilidade do(s) prestador(es) contratado(s), em 

estabelecimento próprio, sem ônus para a SMSA-BH, observando as normas sanitárias e a 

legislação vigente.  

  

3.2. No processo de execução das próteses, o prestador fica proibido de prestar qualquer assistência 

direta ao usuário, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 185/93, § 2º, 

inciso I: É vedado aos técnicos em Prótese Dentária: I - prestar, sob qualquer forma, assistência 

direta a clientes. Nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas para o atendimento, 

o prestador será descredenciado.  

  

3.3. Caberá aos profissionais da SMSA/SUS-BH, a identificação dos trabalhos a serem executados 

pelo laboratório. Esta identificação deverá estar escrita em cada modelo de gesso, em local 

visível, que não será usado para a fixação no articulador, e deverá conter: Nome completo 

do usuário /Centro de Saúde/Dentista solicitante.   

  

3.4. O PRESTADOR deverá garantir a oferta de procedimentos mensal e anual apresentada na 

proposta do Chamamento (Anexo III deste contrato), e coerente com a sua capacidade 

operacional informada na fase de credenciamento.   

  

3.5. Caberá ao prestador de serviços realizar o controle mensal da sua produção, evitando-se o 

extrapolamento do limite mensal/anual estabelecido. Caso ocorra extrapolamento, este deverá 

ser compensado e descontado do quantitativo apresentado no mês seguinte. Este fato não deverá 

ser recorrente.   

  

3.6. Os trabalhos deverão ser executados pelo prestador na mesma sequência de entrada das Ordens 

de Serviço, independentemente do tipo de prótese e/ou placa/aparelho ortodôntico a ser realizado. 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
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Casos excepcionais de priorização poderão ocorrer e serão especificados formalmente pelo 

profissional responsável na respectiva Ordem de Serviço. 

 

3.7. Caberá ao prestador de serviços recolher os trabalhos nos locais designados pela SMSA/SUS-

BH e devolvê-los no mesmo local durante as fases intermediárias do processo e após a sua 

conclusão, cuidando para que não ocorra extravio dos mesmos. Para tanto, deverá verificar a 

identificação do usuário/Unidade de saúde/dentista solicitante que consta na Ordem de serviço. 

O serviço administrativo do laboratório, ao retirar os trabalhos dos malotes e constatar a falta de 

identificação na Ordem de Serviço, deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde 

correspondente, imediatamente, e complementar a Ordem de Serviço. Caso o modelo de gesso 

esteja sem a identificação, proceder da mesma forma, e executar o trabalho. Em momento 

oportuno, esclarecer ao dentista solicitante acerca desta obrigação. (subitem 3.3 acima)  

  

3.8. Caberá aos profissionais da SMSA/SUS-BH manter a guarda, no Centro de 

Saúde/CEO/conveniada, dos modelos/trabalhos não finalizados por um período de 01 (um) ano, 

mesmo após constatado o abandono por parte do usuário e feito o atestamento. Este material 

poderá ser descartado após 01 (um) ano em caso de abandono ou falecimento do usuário, 

independente do período. Registrar, no prontuário a data do falecimento, a data do descarte e a 

data do atestamento/cadastro no SISREG (item 5). Se foi feito atestamento através do cadastro 

do usuário no sistema SISREG, imprimir a sua ficha de cadastro e anexar ao prontuário.   

  

3.9. É de responsabilidade do prestador de serviços recusar a execução de trabalho solicitado, 

se for detectado problemas na moldagem, ou em outras etapas que dificultem a execução 

do mesmo, bem como, se a Ordem de Serviço deixar dúvidas acerca do serviço a ser 

executado. Neste caso, o prestador deverá comunicar-se formalmente com o profissional de 

saúde responsável pelo atendimento clínico ao usuário e devolver o trabalho, solicitando a 

repetição da etapa em que foi detectado o problema ou esclarecer ou providenciar/refazer a 

Ordem de Serviço.   

  

3.10. Diante de dúvida(s) para a execução do trabalho requisitado, o prestador NÃO deverá dar 

início ao mesmo sem antes entrar em contato com o profissional solicitante e esclarecer a(s) 

dúvida(s).   

  

3.11. É de responsabilidade do PRESTADOR recusar a execução do trabalho solicitado caso o 

mesmo tenha sido iniciado em outro laboratório. Nesta situação, o prestador de serviços 

deverá devolvê-lo imediatamente ao profissional solicitante.   

  

3.12. Conforme o subitem 3.2 acima, as etapas clínicas (atendimento clínico direto ao usuário) 

necessárias para a adaptação dos trabalhos odontológicos que são objeto deste documento, serão 

executadas, exclusivamente, por profissionais cirurgiões dentistas da SMSA/SUS-BH ou 

conveniada.   

  

3.13. O prestador deverá garantir a boa qualidade dos serviços e dos trabalhos confeccionados e 

entregues, devendo executá-los de acordo com a proposta apresentada para a habilitação, 

rigorosamente dentro das respectivas normas técnicas de execução e especificações contidas 

neste documento, descritas a seguir.  

 

3.13.1. Próteses Parciais Removíveis Cromo Cobalto - Maxilar Cod. SIGTAP:  

0701070102 e Mandibular Cod. SIGTAP: 0701070099  

  

3.13.1.1. Serão executadas a partir da confecção de modelos de gesso tipo III ou IV, por 

meio da técnica convencional, preconizada pela literatura vigente que 
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reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos usuários. Deverão ser 

confeccionadas com estrutura metálica em liga de cromo cobalto, contendo 

dispositivos metálicos posicionados individualmente em dentes 

remanescentes em quantidade suficiente para assegurar a retenção da prótese, 

segundo requisitado pelo dentista solicitante e que consta na Ordem de 

Serviços. Deverão conter também dispositivos de retenção que melhorem a 

fixação da resina acrílica na estrutura metálica. Os dentes artificiais devem 

ser de resina acrílica melhorados pelo IPN (rede polimérica interpenetrada) 

nas cores e modelos indicadas pelo cirurgião dentista solicitante, e deverão 

ser unidos às bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, e à 

estrutura metálica. As cores, tamanhos e formas dos dentes deverão estar de 

acordo com a especificação determinada pelo cirurgião dentista solicitante, na 

Ordem de Serviço. O metal utilizado na fundição deverá ser a liga de cromo 

cobalto e não poderá ser obtido de metal refundido. A liga metálica de cromo 

cobalto utilizada para fundição da estrutura metálica deve atender a seguinte 

especificação de qualidade “liga metálica de cromo e cobalto de boa 

qualidade que assegure a manutenção das características essenciais de 

resistência e flexibilidade do metal, face às exigências do processo 

mastigatório e da repetida inserção e remoção das próteses pelo usuário, 

de modo que sejam registradas perdas mínimas nessas características em 

função do uso”. A composição química da liga de cromo cobalto deve ser de 

63% de cobalto; 28% de cromo; 5% de molibdênio; outros <5%.   

  

3.13.1.2. A união entre a base  confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e 

a base dos dentes de acrílico deverá ter obrigatoriamente retenção adicional 

através de cavidade feita com broca n° 5 nos dentes da prótese para aumentar 

a fixação dos mesmos, conferindo maior retentividade e resistência 

mastigatória.   

  

3.13.1.3. As etapas laboratoriais de confecção das Próteses Parciais Removíveis em 

Cromo Cobalto executadas a partir dos modelos de gesso, serão as seguintes:  

a) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada)  

b) Estrutura de Metal/Roach;  

c) Confecção da sela acrílica;   

d) Confecção e montagem de planos de orientação em cera;   

e) Montagem dos dentes na Prótese Parcial Removível;  

f) Inclusão e Prensagem de Prótese Parcial Removível;  

g) Acabamento e polimento final das próteses.  

  

3.13.1.4. A confecção da moldeira individual não terá ônus para a SMSA/SUSBH, por 

ser considerada como etapa para a confecção da prótese.  

  

3.13.1.5. As Próteses Parciais Removíveis de Cromo Cobalto podem ser solicitadas 

com   reforço   nos   dentes   de   acrílico. Este reforço é denominado 

Blindagem e está descrito no subitem 3.13.4.4 alínea “b” abaixo.  

  

3.13.1.6. Caso seja necessária a realização de ajustes, após a entrega final, deverá ser 

realizado um novo polimento sem ônus para a SMSA/SUS-BH.   
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3.13.2. Próteses Totais Removíveis Maxilar Cod. SIGTAP: 0701070137 e Próteses Totais 

Removíveis Mandibular Cod. SIGTAP: 0701070129  
                                                                                

3.13.2.1. São confeccionadas a partir de modelos de gesso tipo III, por meio da técnica 

convencional, preconizada pela literatura vigente que reproduzem as arcadas 

e os rebordos residuais dos usuários, com dentes artificiais de resina acrílica 

unidos a bases de resina acrílica termopolimerizável.  As bases 

individualizadas em resina acrílica termopolimerizável deverão ser 

confeccionadas com a resina acrílica em tom de rosa natural com veias, 

tomando- se como referência a cor “Rosa Natural com Veias”, da marca 

“Clássico”, para qualquer tipo de prótese removível mencionada neste 

contrato. A cor cristal/transparente/incolor do acrílico deve ser proporcionada 

com a cor rosa para obter certa transparência das próteses e melhor adequação 

estética das mesmas aos rebordos residuais dos usuários. No caso das próteses 

superiores, a região do palato sempre será prensada com acrílico 

cristal/transparente/incolor. Os dentes artificiais de resina acrílica utilizados 

em todos os tipos de prótese mencionados devem atender a seguinte 

especificação mínima de qualidade: dentes de resina acrílica melhorada com 

IPN (rede polimérica interpenetrada) nas cores e modelos indicadas pelo 

cirurgião dentista solicitante. A união entre a base confeccionada em resina 

acrílica termopolimerizável e a base dos dentes de acrílico deverá ter 

obrigatoriamente retenção adicional através de cavidade feita com broca n° 

5 nos dentes da prótese para aumentar a fixação dos mesmos, conferindo maior 

retentividade e resistência mastigatória.  

  

3.13.2.2. As etapas laboratoriais de confecção das Próteses Totais Removíveis 

Odontológicas a partir dos modelos de gesso serão as seguintes:   

a) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada pelo profissional 

responsável);  

b) Confecção de chapa (base) de prova em acrílico autopolimerizável;  

c) Confecção e montagem de planos de orientação em cera;  

d) Montagem dos modelos de gesso em articulador, após acerto dos planos de 

orientação;  

e) Montagem dos dentes em cera;  

f) Inclusão e Prensagem;  

g) Acabamento e polimento final das próteses.  

  

- Reparo na Base da Prótese  

Esta fase não é laboratorial. Pode ser utilizada para corrigir eventual 

desadaptação e distorção da chapa de prova. O CIRURGIÃO DENTISTA 

poderá realizar o reembasamento com pasta zinco enólica para melhor 

adaptação da base para a prótese.  

  

3.13.2.3. A confecção da moldeira individual não terá ônus para a SMSA/SUSBH, 

pois será considerada como etapa para a confecção da prótese.   

  

 

3.13.2.4. Caso seja necessário a realização de ajustes após a entrega 

final/incorporação, deverá ser realizado um novo polimento, sem ônus para 

a SMSA/SUS-BH.   
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3.13.2.5. As Próteses Totais Removíveis também poderão ser solicitadas pelos 

profissionais da Contratante para execução pela técnica de prótese imediata.  

 

3.13.3. Prótese Temporária - Prótese Parcial Temporária Acrílica Mandibular ou Maxilar 

Cod. SIGTAP: 0701070110  

  

3.13.3.1. É uma prótese dento-muco-suportada ou dento-suportada, e indicada para 

reabilitar usuários parcialmente desdentados na mandíbula e/ou na maxila.  

  

3.13.3.2. Estas próteses odontológicas serão confeccionadas com dentes de resina 

acrílica melhorada com IPN (rede polimérica interpenetrada) e unidos a 

bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, 

obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e os 

rebordos residuais dos usuários. As bases individualizadas em resina acrílica 

termopolimerizável deverão ser confeccionadas com a resina acrílica em tom 

de rosa natural com veias, tomando-se como referência a cor “Rosa Natural 

com Veias”, da marca “Clássico” para qualquer tipo de prótese removível 

mencionada neste contrato. A cor cristal/transparente/incolor do acrílico deve 

ser proporcionada com a cor rosa para obter certa transparência das próteses e 

melhor adequação estética das mesmas aos rebordos residuais dos usuários. 

No caso das próteses superiores, a região do palato sempre será prensada com 

acrílico cristal/transparente/incolor. Deverão possuir grampos de aço com 

espessura 0.8 mm, adaptados individualmente em dentes remanescentes, em 

quantidade suficiente para assegurar retenção da prótese. A união entre a base 

confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e a base dos dentes de 

acrílico deverá ter obrigatoriamente retenção adicional através de cavidade 

feita com broca n° 5 nos dentes da prótese para aumentar a fixação dos 

mesmos, conferindo maior retentividade e resistência mastigatória.  

  

3.13.3.3. As etapas laboratoriais de confecção das Prótese Parcial Temporária Acrílica 

a partir dos modelos de gesso serão as seguintes:  

a) Montagem dos modelos de gesso em articulador (se necessário);  

b) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada);  

c) Confecção e montagem de planos de orientação em cera (quando solicitada);  

d) Montagem dos dentes em cera;  

e) Inclusão e Prensagem (com palato incolor para superiores) conforme 

descrito acima;  

f) Acabamento e polimento final das próteses, mesmo após possíveis ajustes 

que venham a ser realizados depois de sua incorporação.  

   

3.13.3.4. Estas próteses também poderão ser solicitadas pelos profissionais da 

SMSA/SUS-BH para execução pela técnica de prótese imediata.  

  

3.13.3.5. Para o atestamento das próteses removíveis Totais, Parciais de ComoCobalto 

e Temporárias, o prestador deverá identificar em campo próprio o arco 

dental correspondente ao trabalho que foi realizado.  

 

3.13.4. Próteses Coronárias/ Intra-Radiculares Fixas/Adesivas (por elemento) Cod. 

SIGTAP: 0701070145  

  

3.13.4.1. Consiste na confecção laboratorial de coroas, restaurações parciais indiretas 

(onlays e inlays), incrustações (Restaurações Metálicas Fundidas e 
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Blindagens), próteses convencionais ou adesivas metálicas, metaloplásticas, 

metalocerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe 

e/ou núcleos intra radiculares, por elemento dental.  

 

3.13.4.2. As etapas laboratoriais de confecção dessas próteses devem ser executadas a 

partir dos modelos de gesso, conforme o planejamento estabelecido pelo 

profissional solicitante. Poderão ser confeccionadas em metal ou cerômeros, 

de acordo com definição do dentista solicitante, de forma a proporcionar bom 

vedamento periférico e assegurar resistência ao processo mastigatório.  

  

3.13.4.3. Para o atestamento das próteses fixas (coroas, núcleos metálicos, 

RMF/Blindagem e ponte adesivas), o prestador deverá identificar em 

campo próprio, o número correspondente ao elemento dental para o qual 

foi realizado o trabalho.   

  

3.13.4.4. Compreendem os seguintes trabalhos protéticos:  

  

a) Núcleo Metálico Fundido (Inclusão e Fundição): Inclui a Escultura 

(quando solicitada), a inclusão e a fundição em liga metálica odontológica 

não reaproveitada/refundida, composta de prata (+ 76 a 80%); estanho (+ 

20 a 24) e Cobre (menor que 1%). As esculturas dos núcleos serão realizadas 

pelos profissionais dos Centros de Especialidades Odontológicas ou podem 

ser solicitadas ao laboratório CONTRATADO.  

  

b) Restauração Metálica Fundida (RMF) / Blindagem: Inclui a escultura, a 

inclusão, a fundição e o polimento. A fundição deverá ser em liga metálica 

odontológica não reaproveitada/refundida, composta de prata (+ 76 a 80%); 

estanho (+ 20 a 24) e Cobre (menor que 1%), utilizada para confeccionar 

restauração metálica (INLAYS, ONLAYS, 4/5 E COROAS TOTAIS).  

          

Blindagem é um reforço metálico feito em alguns dentes de acrílico da 

Prótese Parcial Removível de Cromo Cobalto e tem como função aumentar 

a resistência mastigatória e durabilidade da prótese. A Blindagem também 

é ideal para manter a dimensão vertical de oclusão. A confecção da 

blindagem é realizada durante a confecção e fundição da estrutura metálica 

da PPR, ou seja, antes da fase de prensagem. O metal usado na blindagem 

dos dentes de acrílico das próteses parciais removíveis é o mesmo 

utilizado na estrutura metálica das Próteses Parciais Removíveis de 

Cromo Cobalto. Este reforço deve ser definido pelo profissional solicitante 

e deve ser aprovado pelo gerente do Centro de Saúde. 

 

Como não consta Blindagem na Tabela do SUS, isto é, não tem código 

SIGTAP, para efeito do pagamento, cada Blindagem corresponderá ao 

valor de 01 (uma) RMF, sendo o valor total a ser pago, correspondente 

ao número de dentes blindados. Para o atestamento das Blindagens, o 

prestador deverá identificar os elementos dentais para os quais foram 

solicitadas e realizadas as blindagens.   

  

c) Restauração em Cerômero Inlay e Onlay: É uma restauração 

odontológica indireta confeccionada em cerômeros com mais de 73% de 

carga cerâmica micro-fina a base de silicato de zircônia, utilizando forno 

para cerômeros. A cor será definida pelo profissional solicitante.   
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d) Coroa Total em Cerômero (anterior ou posterior): Consiste de uma 

restauração indireta confeccionada em cerômero, com mais de 73% de 

carga cerâmica micro-fina a base de silicato de zircônia utilizando o forno 

para cerômeros. A cor será definida pelo profissional solicitante.  

 

e) Ponte Adesiva em Cerômero Reforçada com Fibra de Polietileno de 

Alta Resistência ou com Fibra de Vidro, por elemento: Constitui de uma 

Ponte fixa adesiva com um ou mais elementos em Cerômero, reforçada com 

fita a base de polietileno de alta resistência ou com fibra de vidro (trama 

entrelaçada de pontos travados, incolor e translúcido). A escolha do tipo de 

reforço será de acordo com o planejamento do profissional.  

  

f) Coroa Veneer com Face Estética de Cerômero: Coroa incluindo a 

escultura, a inclusão, a fundição e o polimento. O metal deverá ser composto 

por liga metálica odontológica, de prata e estanho, própria para confeccionar 

restauração odontológica metálica. A face estética deverá ser em cerômeros 

com mais de 73% de carga cerâmica microfina a base de silicato de zircônia 

confeccionada em forno para cerômeros. A cor será definida pelo 

profissional solicitante.  

   

3.13.5. Os aparelhos Ortodôntico Removível – Cod. SIGTAP: 0701070021   

  

3.13.5.1. Compreendem os seguintes tipos de aparelhos:  

a) Placa de Hawley;  

b) Placa de Hawley com expansor;  

c) Placa de Hawley com grade palatina e expansor ;  

d) Placa com batente anterior;  

e) Placa com batente posterior;  

f) Aparelho de planas;  

g) Recuperador de espaço com molas;  

h) Recuperador de espaço com parafuso;  

i) Placa de Schwartz;  

j) Placa com arco de Eschiller;  

k) Placa com arco de Eschiller e expansor;   

l) BIONATOR;  

  

3.13.5.1.1. As etapas laboratoriais de confecção dos Aparelhos Ortopédico e 

Ortodôntico Removível devem ser executadas a partir dos modelos 

de gesso, e de acordo com o planejamento estabelecido pelo 

profissional solicitante. Os aparelhos ortopédicos e ortodônticos são 

formados por uma base de acrílico em que são inseridos elementos 

ativos como molas e grampos, confeccionados com fio de aço 

inoxidável de 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm e 0,8 mm, conforme 

solicitação do profissional. O aparelho deve adaptar corretamente 

aos tecidos moles e às faces linguais dos dentes em, 

aproximadamente, 2/3 das faces linguais posteriores e até o cíngulo 

dos caninos e incisivos, e deve alcançar distalmente o último dente 

da arcada. É importante conter o maior número de grampos de 

retenção possível para oferecer melhor ancoragem, fator importante 

na estabilidade do aparelho e grampos livres para ativação, segundo 

determinação do dentista solicitante.   
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3.13.5.1.2. O aparelho deve ser bem polido, ter placa com base uniforme, 

resistente, com bordas livres arredondadas. Não pode interferir ou 

traumatizar os tecidos de suporte, para ser o mais confortável 

possível ao usuário, tornando-se assim mais efetivo.  

  

3.13.5.1.3. Os aparelhos podem ter variações e precisar de acessórios como 

Grampos de Retenção e Molas, que serão especificados na Ordem 

de Serviço.   

  

3.13.5.1.4. São Tipos de Grampos de Retenção:   

a) Grampo de Adams;   

b) Grampo em gota duplo;   

c) Grampo circunferencial;  

d) Grampo proximal.  

  

3.13.5.1.5. São os seguintes Tipos de Molas:   

a) Molas Simples;   

b) Molas Duplas;   

c) Molas Simples com Helicoídes;     

d) Molas Duplas com Helicoídes; e   

e) Molas Redutoras de Diastema.  

  

3.13.5.1.6. O arco vestibular com Loop nos caninos deve estar presente em 

todos os aparelhos, salvo nas exceções descritas na solicitação.  

  

3.13.6. Mantenedor de Espaço – Código SIGTAP: 0701070064  

  

3.13.6.1. São aparelhos destinados a preservar o espaço deixado pela perda de um e mais 

dentes, com o objetivo de preservar a integridade da oclusão; manter os dentes 

envolvidos em suas respectivas posições; preservar o espaço resultante da 

perda precoce do dente decíduo e permitir que o dente permanente erupcione 

em posição normal.  

  

3.13.6.2. O Código. SIGTAP: 0701070064 corresponde aos seguintes Mantenedores de 

Espaço:   

a) Barra Transpalatina    

b) Arco Lingual de Nance   

c) Botão de Nance   

d) Botão de Nance Modificado   

e) Banda Alça    

f) Banda Alça com Tubo    

g) Coroa-Alça    

h) Guia de Erupção   

i) AMEC    

j) Sistema Tubo-Barra.   

  

3.13.6.3. Para o atestamento dos aparelhos ortodônticos e mantenedores de espaço, o 

prestador deverá identificar no campo Observações do impresso, o arco dental 

correspondente ao trabalho executado.  
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3.13.7. Placa Oclusal – Cod. SIGTAP: 0701070072  

  

3.13.7.1. Constitui-se de dispositivo confeccionado de forma individualizada, em resina 

acrílica/acetato, que se encaixa entre as arcadas dentárias. O objetivo deste 

aparelho é controlar as forças que agem no sistema mastigatório, promover 

alívio dos sintomas de DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos parafuncionais.  

 

3.13.7.2. As etapas laboratoriais de confecção das Placas acima devem ser executadas 

a partir dos modelos de gesso, e de acordo com o planejamento estabelecido 

pelo profissional solicitante, podendo ser:  

  

3.13.7.2.1. Placa Oclusal à Vácuo em Acetato: As Placas à Vácuo em 

Acetato são indicadas para proteger os dentes de desgastes 

excessivos. São confeccionadas em acetato de 2 mm de espessura, 

a partir de um molde individual da arcada, e deve cobrir as 

superfícies oclusal e incisal, chegando até o equador dos dentes. 

Nas placas maxilares, o aparelho deve estender-se de 4 a 6 mm nos 

tecidos palatais.  

  

3.13.7.2.2. Placa Oclusal em Acrílico: As Placas em resina acrílica 

termopolimerizável são indicadas para prover estabilidade 

temporária à oclusão nos casos de problemas nas articulações 

temporomandibulares e para proteção dos dentes em casos de 

bruxismo. São confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável, a partir de um molde individual da arcada, 

cobrindo as superfícies oclusal e incisal, chegando até o equador 

dos dentes do arco dentário escolhido pelo profissional solicitante, 

criando contatos bilaterais, simultâneos e estáveis com o arco 

oposto e guia anterior que permita a desoclusão dos dentes 

posteriores nos movimentos excursivos. Nas placas maxilares, o 

aparelho deve estender-se de 4 a 6 mm nos tecidos palatais. A 

espessura do aparelho deve ser de aproximadamente 1,5 a 2 mm na 

região de molar.  

  

3.13.8. Os aparelhos/placas que forem considerados mal executados pelo mau posicionamento 

de expansores, erros na posição e/ou modelo das molas e grampos, acabamento 

inadequado, falhas na acrilização e ausência do arco vestibular (salvo as solicitadas), 

deverão ser refeitos sob as expensas da CONTRATADA. Todos os aparelhos/placas 

deverão ser entregues bem polidos, higienizados, sem resíduos de gesso, cera, etc. 

Devem ser entregues acondicionados individualmente em estojo próprio protegidos dos 

impactos, conforme especificações contidas no ANEXO VI deste contrato.  

  

3.13.9. Para efeito do atestamento/faturamento os procedimentos acima, tanto a placa de 

acrílico quanto a de acetato, serão consideradas como sendo do mesmo Código SIGTAP 

nº 0701070072.  

 

 

4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PELA SMSA/SUS-BH:    
  

4.1. A conferência e a validação da qualidade da execução do serviço, bem como, a adequação às 

especificações exigidas, e o cumprimento dos prazos estabelecidos, serão de responsabilidade 
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dos profissionais solicitantes dos Centros de Saúde/CEO/unidades conveniadas da SMSA/SUS-

BH. Os trabalhos serão conferidos no momento da entrega/instalação, podendo ocorrer a sua não 

aceitação, se não estiverem nos padrões exigidos neste documento. Em nenhuma hipótese será 

admitido o recebimento diverso do objeto ou com qualquer diferença das exigências e propostas 

contidas neste documento.  

  

4.2. Este recebimento não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade do prestador de 

serviços em executar o serviço de acordo com as condições contidas neste documento e seus 

Anexos.  

  

4.3. As próteses odontológicas, aparelhos ortodônticos e as placas poderão necessitar de novo 

polimento no laboratório após a entrega para o usuário, em decorrência de ajustes para a sua 

adaptação. Este polimento não gera custo adicional ao valor a ser pago pelo procedimento e deve 

ser realizado pelo prestador de serviços, respeitando os prazos estabelecidos neste Termo.  

  

4.4. A SMSA/SUS-BH não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses odontológicas 

placas/ aparelhos ortodônticos venham a apresentar durante todas as etapas de sua realização pelo 

prestador de serviços devido à técnica de confecção laboratorial, uso de materiais ou transportes 

inadequados, cabendo, sempre ao PRESTADOR, todo o ônus de correção ou substituição dos 

trabalhos, no todo ou em parte.  

  

4.5. Em caso de inadequação, o trabalho deverá ser devolvido para ajuste ou repetição sem custo 

adicional para a SMSA-BH. Esta constatação de defeito na execução após o recebimento, não 

invalida qualquer reclamação a posterior, mesmo após o período de garantia, obrigando-se, o 

prestador de serviços, a realizar a reparação ou a repetição do trabalho considerado inadequado.  

  

4.6. O prazo de garantia do serviço executado será de 02 (dois) anos, contados a partir da instalação 

dos trabalhos em boca. Durante este período o prestador de serviços será obrigado a reparar, 

corrigir, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos por ela executados que apresentem defeitos 

técnicos de confecção. A garantia não cessa com o término da vigência do contrato, desistência 

ou cancelamento, prevalecendo o prazo de até 02 (dois) anos após a instalação do trabalho na 

boca do usuário, sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do Consumidor.  

  

4.7. Se comprovado, mesmo após o período de garantia, que os trabalhos executados pelo prestador 

de serviços apresentam defeitos técnicos de confecção, decorrentes do uso de materiais 

diferentes dos indicados na proposta de habilitação, de técnica inadequada ou diferente do 

especificado neste chamamento, a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, ou 

substituir, às suas expensas, os trabalhos com defeitos, nos prazos estabelecidos neste 

documento.  

 

4.8. A sessão clínica de adaptação e entrega final da prótese/placa/aparelho ortodôntico será 

registrada com data no prontuário do usuário e será assinada pelo mesmo e pelo profissional 

responsável.  

  

4.9. Para efeito de pagamento, o atestamento somente será realizado, após a entrega do trabalho no 

Centro de saúde/CEO/Conveniada, na fase de PRENSAGEM e preferencialmente já instalado. 

Considerar as impossibilidades descritas nos subitens 5.4.3 e 5.4.4 pertencentes a este contrato.  
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5. ATESTAMENTO/VALIDAÇÃO DO SERVIÇO PELA SMSA/SUS-BH  
  

5.1. Atestamento pela Atenção Primária:  

  

Após a finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante deverá 

preencher corretamente, com letra legível e sem rasuras, o formulário “Atestamento dos Trabalhos 

Odontológicos – Atenção Primária” em 02 (duas) vias, carimbar, assinar e colher a assinatura do 

gerente local, e, em seguida, enviar 01 (uma) via para a GAERE (aos cuidados da Referência Técnica 

da Saúde Bucal), arquivando a 2ª via no prontuário do usuário.  

 

Caso o trabalho tenha sido entregue na unidade na fase de montagem de dentes, mas o usuário 

faleceu ou abandonou o tratamento (consultar subitens 5.4.3 e 5.4.4 pertencentes a este contrato), o 

trabalho pode ser atestado na condição nº 3.   

 

 

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO IMPRESSO DE ATESTAMENTO PELA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA  

   

O Cirurgião Dentista solicitante deverá preencher com letra legível e sem rasuras todos os campos do 

impresso de atestamento/validação do serviço executado pelo Laboratório.  

  

Campo 1 - Identificação  

• Nome do Prestador;  

• Nome do Centro de Saúde;  

• Nome completo, correto e legível do usuário;  

• Data de nascimento;  

• Nome da mãe do usuário;  

• Número do Cartão Nacional de Saúde ou Número do Prontuário Eletrônico;  

• Nome e CRO do Cirurgião Dentista solicitante:  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi atestado).  

  

Campo 2 – Assinalar com X o(s) trabalho(s) realizado(s)  

Assinalar no espaço próprio o tipo de trabalho que foi executado pelo prestador.  

  

Campo 3 – Condição para atestar  

Escrever o número que corresponde à condição em que o trabalho foi atestado.  

  

Campo 4 – Observações  

Escrever a data do falecimento, motivo do abandono, troca do dentista ou outra informação 

importante.  

  

Campo 5 – Assinatura do Cirurgião Dentista (CD) solicitante e do Gerente do Centro de Saúde.   

  

Após receber o impresso de Atestamento preenchido pelo Dentista Solicitante da Atenção Primária, 

a referência técnica da GAERE deverá proceder a conferência do mesmo. Em caso de dúvidas, deverá 

entrar em contato com o Cirurgião Dentista responsável. O segundo passo é acessar o sistema 

SISREG e cadastrar o usuário na especialidade denominada “ATESTAMENTO DE PROTESES 

DENTÁRIAS”, selecionando o procedimento realizado pelo Laboratório e registrado no impresso 

pela Unidade solicitante. Este documento deverá ser assinado e arquivado na GAERE.  

  

Para realizar o cadastro do usuário para o Laboratório (prestador) que executou a confecção/conclusão 

da(s) prótese(s), será disponibilizado, no sistema SISREG, a oferta de consultas virtuais na 
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especialidade “ATESTAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS”.  

   

O agendamento deverá corresponder a cada procedimento realizado. Se for executado mais de um 

procedimento para o mesmo usuário na competência, este deverá ser agendado quantas vezes forem 

os procedimentos executados. Por exemplo, se for realizado uma prótese total mandibular e outra 

maxilar, o usuário deverá ser cadastrado 2 (duas) vezes no sistema, ou seja um cadastro do mesmo 

usuário em duas especialidades, para cada um dos procedimentos realizados, quais sejam:   

 

• PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR  

• PRÓTESE TOTAL MAXILAR  

• PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA ARCO SUPERIOR  

• PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA ARCO INFERIOR  

  

A Referência Técnica da Saúde Bucal da GAERE deverá descrever no SISREG, no campo 

“MOTIVO”, os seguintes dados para subsidiar o atestamento/validação do serviço pela SMSA/SUS-

BH, conforme protocolo abaixo:  

  

  

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO “MOTIVO” NO SISREG:  

  

• Nome do Dentista solicitante e número do CRO;  

• Nome do Centro de Saúde;  

• Nome da Unidade executante (Laboratório de prótese que executou o trabalho);  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi adaptado, e, no caso de algumas 

próteses, se foi cumprido o prazo definido para a entrega/adaptação);  

  

Para “Prótese Parcial Temporária” deve-se registrar o arco dental (superior ou inferior).  

  

   

As “Próteses Totais” NÃO demandam o registro de informações complementares na 

solicitação.   

  

  

5.2. Atestamento pela Atenção Secundária (CEO’s) / Conveniadas  

  

Após finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante da Unidade 

especializada/Faculdade deverá preencher corretamente, com letra legível e sem rasuras, o formulário 

“Atestamento dos Trabalhos Odontológicos – Atenção Secundária - CEO”, carimbar, assinar e colher 

assinatura do gerente local.  

  

Em caso de trabalhos entregues na unidade, para as próteses removíveis em montagens de dentes, e 

demais serviços concluídos, em que o usuário faleceu ou abandonou (consultar subitens 5.4.3 e 5.4.4 

pertencentes a este contrato), o trabalho pode ser atestado na condição nº 3.   

 

 

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA   

  

O Cirurgião Dentista solicitante deverá preencher com letra legível e sem rasuras todos os campos do 

impresso de atestamento/validação do serviço executado pelo Laboratório.  
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Campo 1 - Identificação  

• Nome do Prestador;  

• Nome do CEO/conveniada;  

• Nome completo, correto e legível do usuário;  

• Data de nascimento;  

• Nome da mãe do usuário;  

• Número do Cartão Nacional de Saúde ou Número do Prontuário Eletrônico;  

• Nome e CRO do Cirurgião Dentista solicitante:  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi atestado). 

  

Campo 2 – Assinalar com X o(s) trabalho(s) realizado(s)  

Assinalar no espaço próprio o tipo de trabalho que foi executado pelo prestador.  

  

Campo 3 – Condição para atestar  

Escrever o número que corresponde à condição em que o trabalho foi atestado.  

  

Campo 4 – Observações  

Escrever a data do falecimento, motivo do abandono, troca do dentista ou outra informação 

importante.  

  

Campo 5 – Assinatura do Cirurgião Dentista solicitante e do Gerente do CEO/conveniada.   

  

O segundo passo é acessar o SISREG e cadastrar o usuário para o Laboratório (prestador) que 

executou a confecção/conclusão da(s) prótese(s), na especialidade denominada “ATESTAMENTO 

DE PROTESES DENTÁRIAS”, selecionando o procedimento realizado pelo Laboratório. Para tanto, 

será disponibilizado no SISREG a oferta de consultas virtuais na especialidade “ATESTAMENTO 

DE PROTESES DENTÁRIAS” para que o Gerente do CEO ou um administrativo qualificado, 

designado pelo gerente, que possa cadastrar o usuário.  

  

O agendamento deverá corresponder a cada procedimento realizado. Se for executado mais de um 

procedimento para o mesmo usuário na competência, este deverá ser agendado quantas vezes forem 

os procedimentos executados. Por exemplo, se for realizado uma prótese total mandibular e outra 

prótese maxilar, o usuário deverá ser cadastrado 2 (duas) vezes no sistema, em duas especialidades, 

para cada um dos procedimentos realizados, quais sejam:   

 

• Prótese Total Mandibular  

• Prótese Total Maxilar  

• Prótese Parcial Removível cromo cobalto Maxilar  

• Prótese Parcial Removível cromo cobalto Mandibular  

• Prótese Parcial Temporária Maxilar  

• Prótese Parcial Temporária Mandibular  

• Núcleo Metálico Fundido (Inclusão e Fundição em liga metálica odontológica 

composta de prata e estanho).  

• Restauração Metálica Fundida (Inclusão e Fundição em liga metálica odontológica 

composta de prata e estanho);  

• Coroa Veneer com face estética de cerômero (Inclusão e Fundição em liga metálica 

odontológica composta de prata com estanho);  

• Restauração em Cerômero inlay e onlay;  

• Coroa Total em Cerômero (Anterior/Posterior);  

• Ponte Adesiva Cerômero reforçada com fibra polietileno de alta resistência/fibra de 

vidro.  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível  
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• Mantenedor de espaço  

• Placa Oclusal  

   

Para os procedimentos listados abaixo, será necessário o registro, no campo “MOTIVO” do 

SISREG, das informações específicas e complementares referentes a cada trabalho 

executado, a saber:  

  

• Prótese Parcial Temporária - registrar o arco dental (superior ou inferior).  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível – registrar o arco dental (superior ou 

inferior).  

• Mantenedor de espaço - registrar o arco dental (superior ou inferior).  

• Placa Oclusal - registrar se é placa oclusal acrílica ou de acetato  

• Núcleo Metálico Fundido - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Restauração Metálica Fundida - registrar o(s) dente (s) e as faces reabilitado(s)  

• Coroa Veneer -  registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Restauração em Cerômero inlay e onlay - registrar o(s) dente (s) e as faces 

reabilitado(s)  

• Coroa Total em Cerômero (Anterior/Posterior) - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Ponte Adesiva Cerômero reforçada com fibra - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível - registrar o arco dental (superior ou 

inferior)  

• Mantenedor de espaço -  registrar o arco dental (superior ou inferior)  

  

O “Formulário de Atestamento dos Trabalhos Odontológicos – Atenção Secundária - CEO”, 

após ter os dados cadastrados no sistema SISREG deverá ser arquivado na Unidade.  
  

5.3. O prestador de serviços terá acesso ao SISREG, através de senha que permitirá apenas a consulta 

aos dados do atestamento registrados pelas GAERE’s, CEO’s e Conveniadas, e, somente poderá 

apresentar a produção realizada na competência, para processamento no SIA/SUS e com a 

finalidade de pagamento, dos usuários inseridos no sistema SISREG.   

  

5.4. A Gerência de Controle e Avaliação será responsável pela autorização do pagamento dos 

procedimentos realizados. Para tanto, irá avaliar o registro dos dados dos atestamentos inseridos 

no SISREG pelas unidades solicitantes. O número autorizador do sistema SISREG será utilizado 

pelo prestador como “número de autorização no SIA” para este realizar a cobrança. Para os 

procedimentos pagos administrativamente, o prestador deverá encaminhar listagem contendo os 

procedimentos a serem cobrados, cujos números autorizadores já tenham sido gerados no 

sistema SISREG, após cadastramento realizado pelas Unidades Solicitantes. A listagem deverá 

conter os dados necessários para que a Gerência de Controle e Avaliação possa realizar a devida 

conferência com os registros do SISREG.  

  

5.5. O responsável pelo Laboratório de Prótese irá gerar o Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI), e emitir listagem de produção cujos procedimentos são pagos 

administrativamente, somente para os usuários/procedimentos que já tenham sido cadastrados 

no sistema SISREG pelas Unidades Solicitantes.  

  

5.6. Atestamento em caso de ausência do dentista solicitante.  

  

5.6.1. Para evitar que os atestamentos e os trabalhos concluídos fiquem retidos na unidade de 

saúde por muito tempo, por ausência do profissional solicitante, gerando insatisfações dos 

usuários e prestadores, proceder conforme abaixo.  

  



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a1

6
0

 

5.6.2. Diante da ausência do dentista solicitante por mais de 30 (trinta) dias úteis (férias, licença 

médica, transferências ou exoneração):  

   

a) Se o trabalho já foi instalado e não foi atestado, outro cirurgião dentista do Centro 

de Saúde/CEO/conveniada poderá preencher o impresso de atestamento e registrar 

esta ação no prontuário e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

  

b) Se o trabalho ainda não foi concluído/instalado, outro dentista do Centro de 

Saúde/CEO/conveniada poderá concluir o tratamento (entrega do trabalho) e 

preencher o impresso de atestamento de conclusão do trabalho, registrando a ação no 

prontuário e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

  

c) Para as duas situações acima o profissional deverá registrar no prontuário todos os 

procedimentos executados, a data do atestamento e assinar o prontuário junto com o 

usuário/responsável.  

  

5.6.3. Se o Centro de Saúde (Atenção primária) contar somente com um cirurgião dentista e o 

mesmo estiver ausente por mais de 30 (trinta) dias úteis pelos motivos de: férias, licença 

médica prolongada, transferências ou exoneração, o gerente do Centro de Saúde, deverá 

verificar, no prontuário do usuário, a condição da mesma e proceder conforme abaixo:   

  

a) Se o trabalho não foi entregue na unidade, NÃO preencher o impresso de atestamento;  

  

b) Se a prótese já foi instalada na boca do usuário e não atestada, o gerente deve consultar 

o prontuário, e com a ajuda do TSB/ASB, preencher o impresso de atestamento e 

informar, no campo Observações: o nome e o CRO do CIRURGIÃO DENTISTA que 

instalou o trabalho, bem como a data da sua instalação e motivo da ausência do 

CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;   

  

c) Se a prótese ainda não foi instalada na boca do usuário e o trabalho se encontra na 

unidade, mas não foi instalado devido à ausência do dentista, proceder conforme 

abaixo:  

  

O gerente deverá entrar em contato com a Referência de Saúde Bucal da Regional 

(GAERE) para esta acionar a Coordenação Técnica do nível central da SMSA, que 

agendará um TUTOR para comparecer ao Centro de saúde, avaliar o trabalho e, se for 

aprovado, instalá-lo na boca do usuário.  

  

O gerente do Centro de Saúde também se incumbirá de orientar a ASB/TSB para que, 

no dia agendado com o tutor, o usuário esteja presente, bem como todo o consultório 

arrumado, instrumentais esterilizados e materiais de consumo disponíveis para a 

conclusão do trabalho. O tutor fará a conferência e a validação da qualidade da 

execução do serviço.   

  

De acordo com a qualidade do serviço executado pelo Laboratório:   

  

a) Trabalho adaptou e está com boa qualidade.   

O tutor fará os procedimentos necessários e a entrega da prótese ao usuário. O tutor 

irá registrar no prontuário físico todos os procedimentos, datar, assinar junto com o 

usuário/responsável. O gerente com a ajuda do TSB/ASB, deverá preencher o 

impresso de atestamento e informar, no campo Observações: o nome e o CRO do 

CIRURGIÃO DENTISTA (tutor) que instalou o trabalho, a data da sua instalação e 
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motivo da ausência do CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 

ou 5.3;  

   

b) Trabalho não está dentro dos padrões (trabalho aceito com restrições).  

Se for indicado o reembasamento indireto, isto é, o trabalho precisa retornar ao 

laboratório para ajustes, o tutor fará todos os procedimentos odontológicos 

necessários, assim como o preenchimento da Ordem de Serviço e o 

encaminhamento do trabalho anexado ao modelo para o prestador que executou o 

serviço. O tutor deverá anotar todos os procedimentos no prontuário e assinar junto 

com o usuário. Quando o trabalho retornar do laboratório, e se o Centro de Saúde 

ainda estiver sem dentista, o gerente solicitará uma nova tutoria para a instalação 

deste serviço. O tutor deverá registrar a entrega do trabalho no prontuário do usuário 

e assinará, junto com o mesmo. O gerente com a ajuda do TSB/ASB, deverá 

preencher o impresso de atestamento e informar, no campo Observações: o nome e 

o CRO do CIRURGIÃO DENTISTA (tutor) que instalou o trabalho, a data da sua 

instalação e motivo da ausência do CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos 

dos itens 5.2 ou 5.3;  

   

c) Trabalho não está dentro dos padrões e não será aceito.  

Se o tutor não aprovar a qualidade/adaptação da prótese, o usuário não o Centro de 

Saúde NÃO deverá preencher o impresso de atestamento de conclusão do trabalho. 

Neste caso, registrar em prontuário o motivo da impossibilidade de instalação e 

assinar junto com o usuário.  

 

 

6. A APRESENTAÇÃO DA FATURA PELA CONTRATADA  
  

6.1. A Apresentação da fatura dos procedimentos executados pelos Prestadores de Serviço à SMSA 

- SUS/BH, para o processamento, se dará como abaixo:  

 

6.1.1. A CONTRATADA, após identificar no sistema SISREG o número autorizador 

correspondente aos usuários/procedimentos realizados e checar o correto registro de todos 

os dados, deverá realizar o preenchimento do Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI) e emitir listagem para cobrança dos procedimentos que são pagos 

administrativamente. Esta tarefa é de responsabilidade da CONTRATADA e as 

inconsistências apresentadas estarão sujeitas a glosas.  

  

6.1.2. Em cada período de competência, o prestador deverá enviar à SMSA somente os BPAI’s 

e listagens referentes aos procedimentos pagos administrativamente dos 

usuários/procedimentos com número autorizador gerado pelo sistema SISREG, após 

cadastramento neste Sistema pelas GAERE’s e/ou CEO’s/conveniadas.   

  

6.1.3. A competência para execução dos procedimentos corresponde ao período do dia 26 do mês 

anterior ao dia 25 do mês em curso (exemplo: competência julho - 26/06 a 25/07).  

  

6.1.4. A cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela 

Prestadora de Serviço, será excepcional e deverá ser previamente autorizada pela 

SMSA/SUSBH.  

  

6.1.5. Se o prestador realizar cobranças sem o número autorizador gerado pelo Sistema SISREG 

ou realizar cobranças indevidas como por exemplo cobranças em duplicidade, a 
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CONTRATANTE poderá adverti-lo formalmente, até sob pena de rescisão contratual, 

caso a CONTRATADA incorra nos mesmos erros.  

   

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

subsequente à prestação dos serviços, os procedimentos realizados, obedecendo ao 

cronograma definido pela SMSA/DMAC/SUS-BH, através do Boletim de Produção 

Ambulatorial Individualizado (BPAI),e listagem dos procedimentos pagos 

administrativamente,  de acordo com a codificação da tabela SIA/SUS e entregues sob 

forma magnética à Central de processamento (GECOAS).  

  

6.1.7. Caso a CONTRATADA execute procedimentos encaminhados por duas ou mais 

Regionais ou CEO’s (exemplo: Regional Barreiro, Regional Leste, CEO Centro Sul e CEO 

Venda Nova), deverá sinalizar, no BPAI, as diferentes unidades ou digitar os 

procedimentos em folhas magnéticas distintas, para facilitar a sua 

localização/identificação pelos profissionais da GECAV.  

  

6.1.8. As listagens referentes aos procedimentos pagos administrativamente deverão ser 

entregues à GECAV em forma magnética e fisicamente em envelopes identificados.   

  

6.1.9. O não cumprimento das normas estabelecidas para revisão implicará em glosa parcial ou 

total do procedimento.  

  

6.1.10. Os fluxos acima poderão ser alterados ou adequados pela SMSA/SUS-BH, para atender 

as necessidades, e com comunicado prévio ao prestador de serviços, com prazo de 30 

(trinta) dias corridos de antecedência.  

 

 

7. REVISÃO ADMINISTRATIVA PELA SMSA/SUS-BH  
   

7.1. A revisão deverá ser realizada pela equipe da Gerência de Controle e Avaliação (GECAV), 

podendo ser solicitado suporte técnico às equipes especializadas para as orientações na revisão 

dos procedimentos. Esta revisão verifica o cumprimento dos prazos na devida competência, os 

quantitativos apresentados de acordo com os BPAI’s e listagem dos procedimentos pagos 

administrativamente, e os compara com os números autorizadores gerados no sistema SISREG 

referentes aos usuários/procedimentos cadastrados no sistema SISREG pelas Unidades 

Solicitantes.   

  

7.2. O nome de cada usuário/procedimento cadastrado no SISREG pelas Unidades solicitantes será 

comparado/conferido com a produção apresentada no BPAI do SIA/SUS, por meio do relatório 

de síntese e com a listagem dos procedimentos a serem pagos administrativamente. O relatório 

de síntese especifica a aprovação e/ou rejeição dos procedimentos e seus respectivos motivos. 

As incompatibilidades detectadas (teto físico orçamentário, atividade profissional, classificação 

de serviços, cadastro de profissionais e outros, de acordo com a cobrança apresentada no BPAI), 

serão sinalizados de acordo com a crítica efetuada pelo Sistema SIA/SUS, e consequentemente, 

os procedimentos poderão ser parcial ou totalmente rejeitados.    

  

7.3. Este relatório de síntese será utilizado pela revisão administrativa no momento da elaboração do 

Boletim de Diferença de Pagamento – BDP, e será enviado mensalmente ao prestador por e-mail. 

O BDP especifica as glosas efetuadas quantitativamente e por codificação, com as suas 

justificativas. 
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ANEXO V DA MINUTA DO CONTRATO 

 

MODELO DE IMPRESSO PARA O ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

 

 
 

 

 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a1

6
4

 

 

MODELO DE IMPRESSO PARA O ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO 

ESPECIALIZADA 
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ANEXO VI DA MINUTA DO CONTRATO 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS PARA TRANPORTAR OS TRABALHOS 

 

 

1. MALOTES PARA TRANSPORTAR AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DAS 

PRÓTESES/PLACAS/APARELHOS 
   

1.1. Devem ter dimensões compatíveis para transportar mais de uma embalagem individual de cada 

centro de saúde.   

  

1.2. Devem ser personalizados com o nome do laboratório e do centro de saúde/conveniada da 

SMSA/BH, e devem garantir a integridade das embalagens dos serviços transportados. Mínimo 

de 02 (dois) por centro de saúde/conveniada.  

 

 

2. EMBALAGEM INDIVIDUAL   
  

2.1. Tipo caixa em papelão de gramatura mínima de 0,450 gramas ou plástico resistente e devem 

garantir a integridade dos trabalhos de próteses ou aparelhos ortodônticos transportados. Deverá 

possuir dimensões apropriadas para acondicionar os objetos protegidos com plástico bolha ou 

similar.  

 

 

3. ESTOJO PRÓPRIO PARA APARELHOS ORTODÔNTICOS   
  

3.1. Caixas produzidas em resina termoplástica, de cores sortidas, com perfuração para ventilação, 

nas seguintes medidas:  

  

a) Caixa aberta: largura 6,6 a 7 cm; comprimento 14 a 19 cm; profundidade 2,5 a 3 cm.  

  

b) Caixa fechada: largura 6,6 a 7 cm; comprimento 7 a 9,5 cm; profundidade 5 a 6 cm.  

  

3.2. Os malotes, embalagens e estojos deverão ser aprovados pela SMSA/SUS-BH durante a fase de 

habilitação ao credenciamento. Caso as embalagens e malotes apresentados pelo prestador de 

serviços não atendam às exigências da SMSA/SUS-BH, o prestador de serviços deverá apresentar 

novas embalagens e malotes para aprovação em até 24 (vinte e quatro) horas. A aprovação das 

amostras é condição imprescindível para habilitação ao credenciamento.  
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ANEXO VII DA MINUTA DO CONTRATO 

 

NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

 
  

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO 

DE ATENÇÃO BÁSICA COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE BUCAL 

  

 

ASS: Cadastro e repasse de recursos para os Laboratórios Regionais de Próteses Dentárias – LRPD  

  

A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, tem promovido a reorganização das 

práticas e da rede de Atenção à Saúde, ampliação e qualificação do acesso aos serviços de Atenção 

Básica em Saúde Bucal, principalmente por meio das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família, e da Atenção Especializada em Saúde Bucal, através da implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), 

pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

  

Os LRPD visam suprir uma grande necessidade da população brasileira, que é a reabilitação 

oral. Até 2003, nenhuma política de saúde pública havia proporcionado esse tipo de atendimento, 

porém, com a criação do Brasil Sorridente, a reabilitação protética passou a ser uma das principais 

metas da Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal.  

  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, visando ampliar o número de 

Laboratórios e a oferta de próteses dentárias, aumenta o repasse financeiro federal para este fim.  

  

 

1. Fluxo para o credenciamento dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD)  
  

Os municípios, com qualquer base populacional, podem credenciar laboratório(s) e não há 

restrição quanto à natureza jurídica desse(s) laboratório(s), ou seja, o gestor municipal/estadual pode 

contratar a prestação deste serviço.  

O gestor municipal/estadual interessado em credenciar um ou mais LRPD deve acessar o 

sistema de Credenciamento de LRPD disponível no site da Coordenação-Geral de Saúde Bucal 

(CGSB) – Departamento de Atenção Básica – Secretaria de Atenção à Saúde  

(www.saude.gov.br/bucal), e seguir os passos conforme Anexo a esta Nota Técnica.  

  

 

2. Financiamento  
  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, altera os valores dos procedimentos 

de próteses dentárias na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) realizados pelos LRPD, e os valores de referência passam 

a vigorar conforme a tabela a seguir:  

  

Embora os procedimentos tenham valores individuais, o repasse financeiro do Ministério da 

Saúde aos Municípios/Estados, referente às próteses dentárias, se dá de acordo com a faixa de 

produção/mês, sendo os valores repassados da seguinte forma:  

http://www.saude.gov.br/bucal)
http://www.saude.gov.br/bucal)
http://www.saude.gov.br/bucal)
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• Entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais;  

• Entre 51 e 80 próteses/mês: R$ 12.000,00 mensais;  

• Entre 81 e 120 próteses/mês: R$ 18.000,00 mensais; e  

• Acima de 120 próteses/mês: R$ 22.500,00 mensais.  

  

Vale ressaltar que este recurso financeiro, repassado conforme a faixa de produção/mês, para 

os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, está incluído no Teto Financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC) dos Municípios/Estados, após a publicação da Portaria específica pelo 

Ministério da Saúde.  

  

  

3. Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
  

Todos os estabelecimentos de saúde, da rede pública ou privada, existentes no país, devem estar 

cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)  

  

3.1. LRPD (Laboratório Regional de Prótese Dentária)  

  

O estabelecimento de saúde que irá confeccionar a prótese dentária (LRPD) deve ser 

cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) da 

seguinte forma:  

  

Caso caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser cadastrado com o tipo de 

estabelecimento:   

39 - Unidade de Saúde de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT (estabelecimento 39), 

subtipo; 03 - Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD e com Serviço Especializado: 157 

– Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório Regional de Prótese 

Dentária.  

  

Caso o estabelecimento não seja isolado, deve ter em seu cadastro do SCNES, Serviço 

Especializado: 157 – Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório 

Regional de Prótese Dentária.  

  

Independente da situação o LRPD deverá possuir, no mínimo, um profissional com o CBO: 

3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista (qualquer CBO dentro desta 

família), ambos com carga horária ambulatorial SUS e realizar, ao menos, todos os procedimentos 

definidos para cada um dos três lotes.  

  

3.1.1. Unidade de Saúde que atende ao usuário  

  

O estabelecimento de saúde que realizar atendimento ao usuário que utilizará a prótese, deverá 

informar a realização do Serviço Especializado 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais, com a classificação 007 - OPM em odontologia.  

 

3.1.2. Ficha de Programação Orçamentária (FPO)  

  

O gestor deverá registrar na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) a programação física 

orçamentária ambulatorial dos estabelecimentos de saúde, tanto do Laboratório Regional de 

Prótese Dentária (LRPD), quanto da Unidade de Saúde que atende o usuário e os procedimentos 

de próteses dentárias que realizam. A programação deve estar coerente com o cálculo da capacidade 

instalada, a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e baseada em contrato/convênio com o SUS. 

Isto é importante, pois, se o gestor não programar os procedimentos, a produção será rejeitada e 
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poderá ocasionar a suspensão do repasse financeiro.  

A FPO pode ser alterada conforme critérios estabelecidos pelo município ou estado e deve ser 

aprovada anteriormente ao aumento da produção, caso contrário essa produção será rejeitada.  

  

  

4. Registro dos procedimentos no SIA/SUS  
  

4.1. LRPD  

  

No CNES do LRPD deverá informar mensalmente, por meio do Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), a produção dos procedimentos abaixo. O instrumento de registro 

desses procedimentos é o BPA Individualizado (BPA-I).  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  

07.01.07.012-9  Prótese Total Mandibular  

07.01.07.013-7  Prótese Total Maxilar  

07.01.07.009-9  Prótese Parcial Mandibular Removível  

07.01.07.010-2  Prótese Parcial Maxilar Removível  

07.01.07.014-5  Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)  

  

Obs.: Para fins de registro no BPA Individualizado é necessário o número do cartão SUS do 

beneficiário.  
  

4.2. Unidade de Saúde que atende ao usuário  

  

No CNES da Unidade de Saúde que atende o usuário deverá informar mensalmente, por meio 

do SIA/SUS, a produção dos procedimentos abaixo. O instrumento de registro desses procedimentos 

é o BPA Consolidado (BPA-C).  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  

03.07.04.003-8  Instalação e Adaptação de Prótese Dentária  

03.07.04.007-0  Moldagem dento-gengival p/ Construção de Prótese Dentária  

03.07.04.008-9  Reembasamento e Conserto de Prótese Dentária  

  

 

5. Monitoramento da produção dos LRPD  
  

A produção mensal dos LRPD será acompanhada de acordo com as informações prestadas pelos 

Municípios/Estados através do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), disponível 

no site do DATASUS. Por isso é importante que o prestador faça o registro correto e regular dos 

dados no sistema de informação para que não acarrete em suspensão da transferência do recurso 

financeiro.  

  

  

6. Principais causas de rejeição da produção de próteses dentárias  
 

 Ausência/insuficiência de previsão orçamentária na FPO. Neste caso precisa rever a FPO;  

 

 Profissional não cadastrado no estabelecimento de saúde. Neste caso adequar o cadastro do 

estabelecimento no SCNES;  
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 Profissional cadastrado no estabelecimento de saúde sem carga horária SUS. Neste caso adequar o 

cadastro do estabelecimento no SCNES;  

 

 LRPD cadastrado sem os códigos necessários do item 3.1. Neste caso adequar o cadastro do 

estabelecimento no SCNES;  

 

 Unidade de saúde que atende o usuário cadastrado sem os códigos necessários do item 3.2. Neste 

caso adequar o cadastro do estabelecimento no SCNES;  

 

 Erro no código ao realizar preenchimento dos instrumentos de registros (BPA-I ou BPAC). Neste 

caso, corrigir o preenchimento.  

  

  

Observação: Para visualizar os fluxos entrar no site para ter acesso na íntegra desta NT.  

  

  

https://www.google.com/search?q=Nota+T%C3%A9cnica+LRPD+MS&oq=Nota+T%C 

3%A9cnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8   
  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ANEXO VIII DA MINUTA DO CONTRATO 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SMSA/SUS Nº001/2007 

  

 

Estabelece normas de regulação para os procedimentos ambulatoriais da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

  

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE: 

  

I - Estabelecer normas para a regulação dos procedimentos ambulatoriais da Secretaria 

Municipal de Saúde na forma dos anexos da presente Instrução de Serviço: 

 

II - Estabelecer que os procedimentos contemplados pela codificação da tabela SIA/SUS 

vigente deverão ser realizados exclusivamente em caráter ambulatorial e por prestadores próprios, 

conveniados e/ou contratados com a SMSA/SUS-BH. 

 

III - Estabelecer que apenas serão aceitos, para efeito de processamento de faturas 

ambulatoriais, as Unidades Prestadoras de Serviço cujo CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (serviços, profissionais, equipamentos e instalações) esteja completo, 

atualizado e consistente. 

 

IV - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

  

ANEXO I 

PROTOCOLO OPERACIONAL DE FLUXO 

  
I - Solicitantes: 

Os profissionais solicitantes deverão ser médicos, odontólogos, enfermeiros e/ou outros profissionais 

da área da Saúde, conforme as orientações dos protocolos definidos pela SMSA/SUS-BH. 

  

II - Solicitações: 

Os pedidos/solicitações deverão conter, de forma legível e sem rasuras: 

 

a) identificação da Unidade Solicitante e do Distrito Sanitário; 

 

b) identificação do usuário: nome e endereço completos (rua, número, bairro, município), sexo, data 

de nascimento/idade, número do prontuário da Unidade de Saúde, número do CNS (Cartão 

Nacional de Saúde), n° da CMC quando for encaminhado pela Central de Marcação de Consultas 

ou Central de Internação (pré-operatório) e n° da AIH,  quando se tratar de acompanhamento de 

egresso de internação hospitalar (pós-operatório ou outros acompanhamentos autorizados pela 

SMSA/SUS-BH); 

 

c) descrição do procedimento solicitado, identificando situações específicas quando necessário 

(métodos, etc.), com justificativa ou hipótese diagnóstica; 

 

d) identificação do profissional solicitante: assinatura e nome e/ou carimbo legíveis, com n° de 

registro no respectivo conselho; 
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e)  na autorização de exames e tratamentos de Alta Complexidade deverão ser usados os formulários 

específicos e anexados os exames comprobatórios quando necessário. A assinatura/carimbo do 

diretor clínico da unidade ou do gestor do município pactuado será obrigatória. 

  

III - Fluxo de Encaminhamento dos Procedimentos Solicitados: 

 

a) os procedimentos deverão ser encaminhados prioritariamente para a rede própria segundo os fluxos 

específicos ( CMC/Central de Marcação de Consultas, CINT/Central de Internação, Alta 

Complexidade, CREAB/Centro de Reabilitação, CERSAM/Centro de Referência em Saúde 

Mental, CERSAT/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, TFD/Tratamento Fora do 

Domicílio e outros). Somente serão autorizados para a rede conveniada/contratada, em caráter 

complementar,  os procedimentos insuficientes ou inexistentes nas Unidades da SMSA/SUS-BH; 

 

b) os procedimentos realizados em caráter de urgência, nos serviços credenciados para tal, deverão 

ser justificados, assim como os procedimentos  diagnósticos e/ou terapêuticos complementares a 

esse tipo de atendimento. 

  

IV- Cadastramento das  Solicitações de Autorização nas Unidades de Saúde: 

As  solicitações de autorização de procedimentos ambulatoriais deverão ser entregues para 

cadastramento pelo usuário, nas UBSs/Unidades Básicas de Saúde ou URSS/Unidades de Referência 

Secundárias, no prazo máximo de 15 dias. Será realizada a autorização para realização em outros 

prestadores e/ou para coleta interna. 

  

V- Autorizadores das Unidades de Saúde: 

 

a) os autorizadores deverão ser designados pelo Gerente da Unidade de Saúde da SMSA/SUS-BH e 

cadastrados na GEREPI/Gerência de Epidemiologia e Informação, no CA/ Controle e Avaliação 

Distrital ou nas Coordenações da Alta Complexidade e do TFD/ Tratamento Fora do 

Domicílio/Gerência de Regulação, que  repassarão os cadastros às Unidades  Prestadoras de 

Serviços; 

  

Modelo de Cadastro: 

  

Unidade: ___________________________ Distrito Sanitário: _____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________ 

Gerente: ___________________________________ BM/MASP/Matrícula: __________________ 

Assinatura:       ___________________________________________________________________ 

Autorizador: ______________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: ____________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

Autorizador:_____________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: _____________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

 

b) serão permitidos dois autorizadores por turno de atendimento além do Gerente, de modo que  a 

Unidade de Saúde possa fazer as autorizações em tempo integral do seu funcionamento (manhã, 

tarde e noite), mesmo  nos períodos de ausência (férias, licenças, etc.) dos autorizadores; 

 

c) é de responsabilidade do Gerente da Unidade a comunicação imediata das alterações  dos 

autorizadores cadastrados ao Controle e Avaliação. 

 

d) situações extraordinárias deverão ser resolvidas pela equipe dos Distritos Sanitários, 

GERASA/Gerência de Atenção à Saúde e GEREPI, ou pelas demais coordenações com o 
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CA/GECAV/GERG. 

 

VI- Autorização: 

 

a) a autorização deverá ser feita nos campos específicos do formulário de solicitação de Alta 

Complexidade e de exames ( nas unidades informatizadas ) ou no verso das demais solicitações, 

em carimbo padronizado pela SMSA/SUS-BH, contendo: 

  

Unidade: ________________________________________________________________________ 

Distrito Sanitário: _________________________________________________________________ 

Prestador: _______________________________________________________________________ 

Autorizador:______________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: ____________________ 

Data da Autorização: __________________ Validade da Autorização:  (Válido até ____/____/____). 

  

b) não poderá haver rasura nos dados acima. 

 

c) não deverão ser autorizados procedimentos com dados incompletos de identificação (unidade, 

usuário ou profissional solicitante), com rasuras, com descrição  dos procedimentos ilegível ou 

rasurada; 

 

d) todas as autorizações de usuários residentes em outros municípios deverão ser feitas com a 

autorização prévia dos Gestores das Secretarias Municipais de Saúde no TFD/SMSA/SUS-BH 

(Tratamento Fora do Município),  respeitando-se a PPI/Programação Pactuada Integrada ou 

através de fluxos pré-definidos para garantir programas específicos por linhas de cuidado ou 

atenção integral. 

  

VII - Prazos máximos para autorização da  execução dos procedimentos, a partir da data da 

solicitação: 

 

a) radiodiagnóstico (RX simples, contrastados e mamografias ) e Patologia Clínica: 30 dias; 

 

b) exames de alta complexidade: máximo de 2 dias úteis a partir da data da entrega da documentação; 

 

c) demais procedimentos (endoscopias, ultra-sons, etc.): 90 dias; 

 

d) caso os procedimentos não tenham sido executados nos prazos acima, o usuário  deverá ser 

reavaliado pela unidade solicitante, sendo revista a  necessidade da sua realização. 

  

VIII- Prazos máximos para a execução dos procedimentos após a autorização, pelas Unidades 

Prestadoras de Serviço: 

 

a) usuários residentes em Belo Horizonte ou em outros municípios: 30 dias; 

 

b) a execução dos procedimentos de alta complexidade deverá ser efetuada independente da 

procedência do paciente em no máximo 30 dias, exceto os tratamentos que deverão ser iniciados 

imediatamente após sua autorização; 

 

c) a autorização poderá ser revalidada desde que justificado e analisado o motivo da não realização 

no prazo. 
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IX- Recepção da solicitação dos procedimentos pela Unidade Prestadora de Serviço: 

Não deverão ser recebidos para execução pedidos com: 

 

a) rasura na autorização (data, assinatura do autorizador, prazo de validade, e identificação da 

Unidade Prestadora de Serviços); 

 

b) descrição do procedimento solicitado ilegível ou inadequada; 

 

c) CNES/Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e FPO/Ficha de 

Programação  Orçamentária do SIA/SUS incompatíveis com o contrato da SMSA/SUS-BH com a 

Unidade Prestadora de Serviço. 

  

X- Prazo para entrega dos resultados de exames pela Unidade Prestadora de Serviço ao  usuário e/ou 

Laboratórios Central e/ou Distritais: 

 

a) os resultados/laudos deverão ser entregues ao usuário e/ou aos laboratórios Distritais/Central no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a coleta ou entrega do material; 

 

b) somente poderão ultrapassar este prazo, procedimentos específicos que demandem técnicas 

diferenciadas, com necessidade de maior tempo de execução. 

  

XI- Apresentação dos resultados de exames aos usuários: 

Os laudos/resultados dos procedimentos deverão ser entregues em papel timbrado do serviço, com 

identificação e assinatura do profissional responsável pelo procedimento e codificados conforme a 

tabela SIA/SUS vigente. Devem conter as informações padronizadas pré-estabelecidas para cada 

procedimento executado e, quando for o caso, a apresentação de imagens e traçados de qualidade 

compatíveis com o laudo. 

  

XII- Apresentação da fatura dos procedimentos executados para processamento, pelas Unidades 

Prestadoras de Serviço à SMSA - SUS/BH: 

 

a) a competência para execução dos procedimentos, corresponde ao período do dia 26 do mês anterior 

ao dia 25 do mês em curso (exemplo: competência julho - 26/06 a 25/07); 

 

b) a consolidação dos procedimentos executados deverá ser apresentada através do BPA (Boletim de 

Pagamento Ambulatorial) ou APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade), de 

acordo com a codificação da tabela SIA/SUS; 

 

c) as Unidades Prestadoras de Serviço apresentarão os BPA´S e APAC´S ao Controle e 

Avaliação/SMSA, em forma magnética para o processamento, no início do mês subsequente, 

conforme cronograma específico para recepção; 

 

d) caso a Unidade Prestadora de Serviço execute procedimentos encaminhados por  dois ou mais 

Distritos ou Unidades (exemplo: Distritos Sanitários Barreiro e Centro-Sul, TFD, Alta 

Complexidade), deverá sinalizar no BPA as diferentes Unidades, digitando os procedimentos em 

folhas magnéticas distintas que permitam a sua identificação; 

 

e) a cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela Unidade 

Prestadora de Serviço, será excepcional e  deverá ser previamente autorizada pela SMSA/SUS-

BH. 
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XIII- Entrega dos comprovantes  dos procedimentos executados pelas Unidades Prestadoras de 

Serviço, à SMSA: 

 

a) os comprovantes dos procedimentos executados (cópia ou 2ªvia) deverão ser entregues, juntamente 

com as solicitações devidamente autorizadas, para revisão nos respectivos Distritos Sanitários, Alta 

Complexidade, CREAB ou Nível Central, na ocasião da apresentação dos BPA´s/APACs, em 

caixas-box  ou envelopes identificados, de acordo com o volume a ser entregue; 

 

b) deverá ser encaminhada folha-espelho nominal dos usuários atendidos, especificando  e 

codificando, conforme a tabela SIA/SUS, os procedimentos executados e a data da sua 

realização.    

  

XIV- Apresentação dos comprovantes de atendimento pelas Unidades Prestadoras de Serviço para 

revisão: 

Os comprovantes (cópia ou 2ª via) deverão ser apresentados em papel timbrado, com  data da coleta 

ou entrega do material, data da realização do procedimento, data  da liberação do resultado/laudo, 

devidamente assinados e com a identificação do profissional que os realizou, e a codificação do 

procedimento executado, nas formas abaixo: 

  

1- Ficha de Atendimento Ambulatorial - descrição, contendo objetivamente: anamnese, exame 

clínico, exames complementares solicitados, evolução e  conduta, além da assinatura do usuário e/ou 

responsável; 

 

2- Exames de Patologia Clínica - resultado; 

 

3- Exames radiológicos, endoscópicos, ultra-sonográficos, anatomia patológica, diagnoses 

especializadas (BERA, audiometria e outros ) - laudos; 

 

4- Pequenas cirurgias - folha de sala de cirurgia; 

 

5- Fisioterapia: planilha com assinatura dos usuários por sessão e com data, conforme orientação 

específica do CREAB; 

 

6- Órteses e Próteses: assinatura do usuário no recibo e outras orientações específicas do CREAB; 

 

7- Alta Complexidade: deverão obedecer as definições específicas de cada área (CAT: exame gravado 

em CD; teste ergométrico: traçado anexo; ecocardiograma: fotos; e outros ). 

 

ANEXO II 

PROTOCOLO OPERACIONAL DA  REVISÃO 

  
I- A revisão deverá ser realizada pela equipe  do Controle e Avaliação, sendo os profissionais técnicos 

designados, pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

II- Deverá haver treinamento específico, sendo a revisão administrativa realizada por profissional de 

nível médio, e a revisão técnica, por profissional de nível superior do quadro efetivo da SMSA/SUS-

BH ou municipalizados. 

 

III- Poderá ser solicitado suporte técnico às equipes especializadas da SMSA/SUS-BH, para as 

orientações na revisão de procedimentos, quando o revisor técnico não pertencer àquela 

especialidade. 
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IV- A revisão deverá instrumentalizar e subsidiar as ações, atividades assistenciais e de planejamento, 

através da avaliação dos procedimentos executados e apresentados. Deverão ser observados a 

integralidade, a qualidade, o quantitativo dos atendimentos e a satisfação do usuário. A revisão 

constitui-se em um importante instrumento para acompanhar a relação dos prestadores com os seus 

usuários e com a SMSA/SUS-BH, através de apresentação periódica e/ou excepcional de relatórios 

administrativos e técnicos ao Controle e Avaliação/GECAV e à Gerência de Regulação/ GERG. 

 

V- A revisão técnica e administrativa deverá ser finalizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

após a entrega dos comprovantes e da fatura para processamento à SMSA/SUS-BH (BPA e APAC). 

 

VI  - Revisão Administrativa: 

Os documentos apresentados deverão ser verificados quanto a:  

 

a) solicitações ( presença e preenchimento obrigatório e correto):     

 

1. identificação da unidade solicitante, do usuário, do profissional solicitante, da unidade 

autorizadora, do autorizador e do prestador executante; 

 

2. assinaturas do profissional solicitante e do autorizador; 

 

3. datas da solicitação e da autorização; 

 

4. descrição e justificativa  do procedimento solicitado; 

 

5. numeração do prontuário do paciente, do CNS/Cartão Nacional de Saúde, da CMC/Central de 

Marcação de Consultas, da APAC/ Autorização de Procedimento de Alta Complexidade e/ou AIH/ 

Autorização de Internação Hospitalar, quando forem senhas autorizadoras; 

 

6. prazos de validade da autorização; 

 

7. presença de rasuras ou uso de corretivo nas datas e/ou assinaturas. 

  

b) comprovantes (fichas de atendimento ambulatorial/consultas, resultados de exames, laudos, folhas 

de freqüência, folha de sala de cirurgia e outros): 

 

1. identificação da unidade prestadora de serviço em papel timbrado, do usuário e do profissional 

responsável pela execução do procedimento; 

 

2. assinatura do usuário ou do seu responsável, quando necessário, e do profissional executante; 

 

3. data da entrega ou da coleta do material, da realização e da finalização do procedimento,  da 

entrega do resultado e da entrega das  órteses/próteses. 

  

c) cobrança apresentada: 

 

1. quantitativo: verificação quantitativa, especificada por código encontrado à revisão, através do 

mapa de revisão e comparação  com o quantitativo apresentado e validado no sistema BPA e/ou 

APAC/SIA-SUS, através do relatório de síntese; 

 

2. competência: apresentação na devida competência (dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês da 

competência). 
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d) finalização da revisão: 

Consolidação das revisões administrativa e técnica e  elaboração do BDP/ Boletim de Diferença de 

Pagamento, especificando as glosas efetuadas quantitativamente e por  codificação, com as suas 

justificativas. 

 

VII  - Revisão Técnica: 

Os documentos apresentados deverão ser verificados quanto a: 

 

a) solicitações: 

 

1. fluxo do procedimento: encaminhamento eletivo ou atendimento de urgência e justificativa 

clínica da indicação do procedimento; 

 

2. procedimento solicitado: descrição;          

 

3. profissional solicitante: conferir, conforme os protocolos da SMSA/SUS-BH, os 

procedimentos solicitados e a compatibilidade com o  profissional solicitante. 

       

b) comprovantes: 

Serão avaliados os comprovantes do procedimento executado (resultado, laudo, folha de sala de 

cirurgia e outros) conforme a solicitação e a codificação da tabela SIA/SUS vigente, verificando: 

 

1- a compatibilidade entre os procedimentos executados e os métodos diagnósticos, entre os 

atendimentos/consultas  e os medicamentos utilizados, os procedimentos  diagnósticos, 

terapêuticos e/ou cirúrgicos indicados  e efetivamente realizados pelo serviço; 

 

2-  a compatibilidade entre o porte do procedimento e a sua realização  em caráter  ambulatorial; 

 

3-  a ausência de rasuras; 

 

4- a identificação (assinatura, carimbo, registro do conselho) do responsável técnico pelo serviço. 

  

c) finalização da revisão: 

As glosas efetuadas pelos revisores técnicos serão rapassadas, com as devidas justificativas, ao 

revisor  administrativo para elaboração do BDP, que deverá ser assinado por ambos. 

  

VIII - Glosas: 

O não cumprimento das normas estabelecidas para revisão implicará em glosa parcial ou total do 

procedimento. 

  

ANEXO III 

PROTOCOLO OPERACIONAL DO PROCESSAMENTO 

  
I - Apresentação da fatura para processamento: 

 

a) as Unidades Prestadoras de Serviço, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 

cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e ser compatível com os 

procedimentos executados; 

 

b) cada Unidade Prestadora de Serviço possuirá uma FPO/Ficha de Programação Orçamentária, 

contendo seus tetos (físico e orçamentário) mensais especificados para cada procedimento, 

compatível com a capacidade instalada cadastrada no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimentos 
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de Saúde e o contrato firmado com a SMSA/SUS-BH; 

 

c) os procedimentos realizados deverão ser apresentados para processamento através do BPA e/ou 

APAC e entregues sob a forma magnética na  Central de Processamento/SMSA, de acordo com 

cronograma específico. 

 

II - Processamento: 

 

a) os disquetes contendo os dados dos procedimentos executados  serão importados e processados 

conforme a FPO da Unidade Prestadora de Serviço; 

 

b) as incompatibilidades detectadas (teto físico orçamentário, atividade profissional, classificação de 

serviços e outros) serão sinalizadas e , de acordo com a crítica efetuada pelo sistema SIA-SUS, os 

procedimentos poderão ser parcial ou totalmente rejeitados; 

 

c) serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas revisões 

técnica e administrativa, depois de consolidados pelo BDP. 

  

III - Emissão do Relatório de Síntese: 

Será emitido, ao final do processamento, um Relatório de Síntese, especificando a aprovação e/ou  a 

rejeição dos procedimentos e seus respectivos motivos, de acordo com a cobrança apresentada no 

BPA e/ou APAC. Este relatório deverá ser utilizado pela revisão administrativa no momento da 

elaboração do BDP e será enviado mensalmente às Unidades Prestadoras de Serviço através de e-

mail. 

  

IV - Retenções de impostos: 

Serão retidos, conforme normas da Receita Federal/Ministério da Fazenda e da Secretaria Municipal 

da Fazenda os respectivos valores referentes ao Imposto de Renda e ao ISSQN, no momento do 

crédito bancário. Os comprovantes serão enviados por malote às Unidades Prestadoras de Serviço na 

competência seguinte.  

  

V -  Emissão do Discriminativo de Pagamento de Serviços: 

Será emitido relatório/Discriminativo de Pagamento de Serviços, contendo os valores aprovados, 

rejeitados e/ou descontados, que será enviado mensalmente às Unidades Prestadoras de Serviço, 

através de  e-mail. 

  

VI  - Apresentação de recursos: 

A apresentação de recursos está regulamentada na Portaria SMSA/SUS-BH nº  025/2006, de 

04/07/2006. 

  

VII - Reapresentação de procedimentos: 

A reapresentação de procedimentos, devidamente justificada, deverá ser formalmente solicitada ao 

Controle e Avaliação, e somente será autorizada após análise. 

  

VIII - Guarda dos documentos:   

Conforme a Portaria SMSA/SUS-BH de nº 025, de 04/07/2006, o Parecer do CFM/Conselho Federal 

de Medicina de nº 30/2002 e a Resolução do CFM/Conselho Federal de Medicina de nº 1.639/2002, 

os documentos originais dos atendimentos realizados deverão ficar sob a guarda das Unidades 

Prestadoras de Serviço. 
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ANEXO IX DA MINUTA DO CONTRATO 

 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0072/2019 
 

 

Altera o regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial, no âmbito do SUS-BH. 

 

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais e, considerando: 

 

- o inciso XIX do art. 16, os incisos I, X, XIII do art. 18 e o § 4º do art. 33 da Lei Federal nº 8.080, 

de 19 setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

 

- o art. 6º da Lei Federal nº 8.689, de 27 de junho de 1993, que institui no âmbito do Ministério da 

Saúde o Sistema Nacional de Auditoria – SNA; 

 

- O Decreto Federal nº 1651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Auditoria – SNA no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 

- O Decreto Municipal nº 10.718, de 05 julho de 2001, que designa a Gerência de Regulação, da 

Secretaria Municipal de Saúde, para compor o Sistema Nacional de Auditoria - SNA, previsto no art. 

16, inciso XIX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde de Belo Horizonte - SUS/BH; 

 

- a Portaria nº 1.467, de 10 de julho de 2006, que institui o Sistema de Auditoria do SUS 

(SISAUD/SUS), via internet, no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria – SNA; 

 

- o Decreto Municipal nº 16.684, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a estrutura orgânica dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo que específica; 

 

- o Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017, que dispõe sobre a organização da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica alterado o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, de Belo Horizonte, na forma dos anexos I e II à presente Portaria. 

 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/2001, de 03 de setembro de 2001, 

surtindo efeitos ainda para os processos de auditoria assistencial que se iniciaram anteriormente à 

data de publicação desta Portaria. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANEXO I 

REGULAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA ASSISTENCIAL 

 

CAPITULO I 

DA NATUREZA, DA JURISDIÇÃO, DA FINALIDADE, DA COMPOSIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 
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Seção I 

Da natureza 

 

Art. 1º - O Sistema Municipal de Auditoria Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde de 

Belo Horizonte – SMSA/BH, previsto na Lei Federal nº 8.689, de 27 de junho de 1993, no Decreto 

Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, no Decreto Municipal nº 10.718, de 5 de julho de 2001, 

no Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017, é organizado na forma deste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único. Para efeito deste Regulamento, auditoria assistencial é o conjunto de ações 

que visa ao controle prévio, concomitante e subsequente da legalidade e regularidade dos atos técnico-

operacionais, bem como à análise e à avaliação dos sistemas de saúde e dos procedimentos e 

resultados das ações e dos serviços de saúde realizados no âmbito do SUS no Município de Belo 

Horizonte. 

 

Art. 2º - Para a correta instrução do procedimento de auditoria deverão ser observados, dentre 

outros, os seguintes critérios: 

 

I - observância aos princípios da Administração Pública, em especial aos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência; 

 

II - supremacia do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de competências da 

auditoria assistencial, salvo com autorização em lei; 

 

III - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada a promoção pessoal 

de agente ou autoridade; 

 

IV - fundamentação de fato e de direito que embasem as conclusões da auditoria assistencial; 

 

V - observância das formalidades legais que garantam direitos dos interessados e dos 

destinatários do processo; 

 

VI - adoção de mecanismos que garantam o adequado grau de certeza, segurança e respeito 

aos direitos dos cidadãos; 

 

VII - garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5°, inciso LV da 

Constituição Federal de 1988, mediante produção de provas, apresentação de alegações 

escritas e orais reduzidas a termo e interposições de recursos; 

 

VIII - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado; 

 

IX - adoção do Sistema Nacional de Auditoria do SUS – SISAUD/SUS para planejamento, 

produção e acompanhamento das ações do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial de 

Belo Horizonte. 

 

Seção II 

Da jurisdição 

 

Art. 3 º - A Auditoria Assistencial SUS-BH tem jurisdição, no Município de Belo Horizonte, 

sobre todos os atos, despesas, investimentos e obrigações verificados no âmbito do SUS ou 

alcançados pelos recursos a ele vinculados. 
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Seção III 

Da finalidade 

 

Art. 4º - As finalidades da Auditoria Assistencial SUS-BH são as seguintes: 

 

I – aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que 

permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde; 

 

II – avaliar os elementos componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema 

auditado, objetivando a melhoria dos procedimentos, por meio da detecção de desvios dos 

padrões estabelecidos; 

 

III - avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 

população, visando à melhoria progressiva da assistência à saúde; 

 

IV - produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o 

aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário. 

 

Art. 5º - A Auditoria Assistencial SUS-BH será realizada sem prejuízo da fiscalização 

exercida pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 

pelos órgãos de controle interno do Município. 

 

Seção IV 

Da composição e organização 

 

Art. 6º - O Sistema Municipal de Auditoria Assistencial SUS-BH compreende: 

 

I – Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS 

 

II – Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS 

 

III – Gerência de Auditoria – GEAUD-SA, composta de: 

 

a) Gerente de Auditoria 

 

b) Auditores assistenciais 

 

c) Apoio administrativo 

 

Parágrafo único – A equipe de auditores assistenciais da Gerência de Auditoria – GEAUD – 

SA, designada através de ato próprio do Secretário Municipal de Saúde, será composta de servidores 

efetivos de nível superior da área de saúde, com comprovada experiência e conhecimento em saúde 

pública (SUS). 

 

Art. 7º - A Gerência de Auditoria – GEAUD-SA subordina-se à Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade e Saúde – DRMACS conforme o art. 3º, inciso VIII, alínea “b”, item 2, 

do Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017. 
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Seção V 

Da atuação da Auditoria SUS – BH 

 

Art. 8º - No desenvolvimento de suas atividades, o Sistema Municipal de Auditoria 

Assistencial de Belo Horizonte procederá à análise e verificação: 

 

a) do contexto normativo vigente; 

 

b) do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA), do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH), do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

e de outros sistemas de informação próprios utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte; 

 

c) de contratos e convênios para prestação de serviços; 

 

d) de prontuários de usuários do SUS-BH e demais instrumentos produzidos pelos sistemas 

de informação ambulatorial e hospitalar; 

 

e) de documentos diversos; 

 

f) de demandas encaminhadas. 

 

CAPITULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Das Competências 

 

Art. 9º - Observadas a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 

2017, o Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, o Decreto Municipal nº 10.718, de 05 

de julho de 2001, o Decreto Municipal nº 16.767 de 09 de novembro de 2017, compete: 

 

I - À Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte: 

 

a) regulamentar as diretrizes e as atividades específicas da Auditoria Assistencial; 

 

b) manter em pleno funcionamento a Gerência de Auditoria – GEAUD -SA, provendo-a dos 

recursos necessários para que possa cumprir a sua missão no Município e sua participação 

no Sistema Nacional de Auditoria do SUS; 

 

c) garantir a autonomia da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA no desempenho de suas 

competências. 

 

II - À Subsecretaria de Atenção à Saúde: 

 

a) receber, avaliar e autorizar o Plano de Ação Anual da Gerência de Auditoria – GEAUD-

SA em conjunto com a Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde - 

DRMACS; 
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b) receber e encaminhar à Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade - em Saúde 

- DRMACS demandas que envolvam atividades de auditoria enviadas por cidadãos, órgãos 

de controle interno e externo e outros; 

 

c) proferir decisão final sobre recurso hierárquico dos processos de auditoria assistencial. 

 

III – À Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS: 

 

a) Receber e encaminhar as demandas que envolvam atividades de auditoria assistencial 

enviadas pela Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS, por cidadãos, órgãos de controle 

interno e externo e outros; 

 

b) Receber e analisar em caráter preliminar recurso hierárquico dos processos de auditoria 

assistencial e encaminhar para a Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS para decisão 

final; 

 

IV – À Gerência de Auditoria – GEAUD-SA: 

 

a) elaborar o Plano de Ação Anual da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA; 

 

b) analisar, instaurar e operacionalizar as atividades da auditoria assistencial a partir das 

demandas programadas e recebidas; 

 

c) sugerir a aplicação de penalidades conforme as auditorias realizadas. 

 

Seção II 

Das atribuições 

 

Art. 10 – Observadas a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro 

de 1995, o Decreto Municipal nº 10.718, de 05 de julho de 2001, o Decreto Municipal nº 16.767, de 

09 de novembro de 2017, a Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, incumbe: 

 

I – Ao (À) Secretário (a) Municipal de Saúde – Gestor do SUS-BH: 

 

a) regulamentar as atividades da Auditoria Assistencial do SUS-BH; 

 

b) encaminhar as demandas endereçadas por cidadãos, entidades de interesse coletivo e 

outros; 

 

c) autorizar, para publicação em portaria no Diário Oficial do Município – DOM, a designação 

dos servidores aprovados em seleção pública interna para o exercício da função de auditor 

assistencial; 

 

d) autorizar, para publicação em portaria no Diário Oficial do Município – DOM, as decisões 

finais das auditorias, encaminhadas pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde – DRMACS, bem como dos recursos; 

 

e) proferir decisão final sobre recursos dos processos de auditoria assistencial; 
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f) suspender ou reduzir, quando for o caso, o encaminhamento de usuários do SUS-BH ao 

prestador contratado ou conveniado, até a correção de irregularidade apontada em relatório 

pela auditoria assistencial; 

 

g) declarar inidônea pessoa jurídica que tiver praticado ato que enseje punição, comprovado 

em processo regular de auditoria assistencial; 

 

h) rescindir contrato, convênio e outros ajustes, conforme decisão final do processo de 

auditoria assistencial; 

 

i) encaminhar, em caso de irregularidade, relatório de auditoria assistencial ao Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais e aos Conselhos Regionais representativos de categorias 

profissionais, se verificado indício de prática de crime e/ou delito ético. 

 

II – Ao (À) Subsecretário (a) de Atenção à Saúde: 

 

a) acompanhar e avaliar periodicamente, através dos Relatórios Quadrimestrais, as atividades 

de auditorias desenvolvidas, em consonância com o Plano de Ação Anual da Gerência de 

Auditoria – GEAUD-SA, Plano Municipal de Saúde e com as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde; 

 

b) suspender, temporariamente o direito de pessoa jurídica de contratar com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, até a correção de irregularidade apontada em 

relatório pela auditoria assistencial; 

 

c) proferir decisão final sobre recurso hierárquico dos processos de auditoria assistencial. 

 

III – Ao (À) Diretor (a) de Regulação da Média e Alta Complexidade em Saúde: 

 

a) encaminhar demandas recebidas que necessitem da atuação da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA; 

 

b) tomar ciência dos documentos a serem encaminhados ao Secretário Municipal de Saúde 

que interferem, direta ou indiretamente na prestação da assistência; 

 

c) receber e analisar preliminarmente pedido de recurso hierárquico e encaminhá-lo à 

Subsecretaria de Atenção à Saúde; 

 

d) aplicar as penalidades de advertência e multa. 

 

IV – Ao (À) Gerente de Auditoria: 

 

a) cumprir e fazer cumprir no âmbito do SUS-BH, as normas de auditoria assistencial; 

 

b) programar, coordenar e avaliar a realização de atividades da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA, designando auditores para a sua execução; 

 

c) solicitar a designação de servidores, após seleção pública interna, para exercerem as funções 

de auditor assistencial; 
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d) promover a formação e o treinamento especifico de servidores da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA, em conjunto com os setores formadores de recursos humanos do Município 

ou outras instituições; 

 

e) encaminhar aos canais competentes os Relatórios Quadrimestrais de atividades da Gerência 

de Auditoria - GEAUD-SA; 

 

f) receber denúncias de terceiros, dos meios de comunicação, Ouvidoria - Geral do Município, 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e outros, sobre a assistência prestada pelo 

SUS-BH, comunicando ao denunciante e ao denunciado o resultado final da apuração; 

 

g) proferir decisão sobre relatório final de auditoria assistencial, bem como sugerir e 

fundamentar imposição de penalidade prevista à pessoa jurídica contratada, credenciada ou 

sob convênio, quando for cabível; 

 

h) receber, analisar e sugerir decisão sobre pedido de reconsideração solicitado pelo auditado; 

 

i) encaminhar à Corregedoria Geral do Município relatório de auditoria assistencial, se 

verificado indício de falta disciplinar, por parte de agente público, conforme dispõe 

legislação vigente. 

 

V – Aos Auditores Assistenciais: 

 

a) avaliar a assistência de saúde prestada pelos serviços próprios da SMSA-BH e prestadores 

de serviços de saúde contratados ou conveniados pelo SUS-BH; 

 

b) realizar as atividades de auditoria assistencial; 

 

c) participar de treinamentos e atualizações promovidos pelo Sistema Nacional de Auditoria 

do SUS, pelos setores formadores de recursos humanos do Município e outras instituições; 

 

d) sugerir e fundamentar imposição de penalidade à pessoa jurídica contratada ou conveniada, 

de acordo com os termos do ajuste firmado com o SUS-BH; 

 

e) preencher, com clareza e fidelidade, os documentos próprios de seu trabalho, utilizando o 

Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SISAUD/SUS; 

 

f) manter uma postura independente e imparcial junto aos gestores e prestadores de serviços 

de saúde. 

 

§ 1º O Auditor Assistencial deverá se declarar impedido ou suspeito nas situações que possam 

afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 

especialmente nas seguintes hipóteses: 

 

I - houver motivo de foro íntimo; 

 

II - for amigo íntimo ou inimigo capital dos membros da entidade auditada; 

 

III - for credor ou devedor da entidade auditada ou dos seus membros; 

 

IV - houver recebido, nos últimos 05 (cinco) anos, da entidade auditada, pagamentos 

referentes a prestação de serviços; 
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V - houver interesse direto ou indireto no resultado da auditoria da entidade auditada; 

 

VI - for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 

com algum dos membros da entidade auditada. 

 

§ 2º Aos Auditores Assistenciais é vedado: 

 

I - auditar qualquer procedimento assistencial autorizado por si mesmo; 

 

II - auditar, avaliar ou fiscalizar entidades onde preste serviços sob vínculo empregatício ou 

de subordinação ou na qualidade de autônomo; 

 

III - ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quotista ou participante, sob qualquer forma, 

de entidade onde preste serviço ao SUS, em qualquer das esferas de governo; 

 

IV - ter relação de parentesco, na condição de pai, irmão, filho ou cônjuge, com pessoas 

proprietárias de entidades/organização objeto de auditoria. 

 

§ 3º Os auditores assistenciais devem pautar sua conduta, sem prejuízo da observância dos 

demais deveres e proibições legais e regulamentares, pela Lei n° 7.169, de 30 de agosto de 1996 - 

Estatuto dos Servidores de Belo Horizonte e pelo Decreto Municipal nº 14.635, de 10 de novembro 

de 2011 - Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal. 

 

§ 4º A dispensa do Auditor Assistencial se dará nas seguintes condições: 

 

I - por solicitação do próprio auditor; 

 

II - por mau desempenho comprovado no exercício da função, apurado em processo de 

avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa; 

 

III - por falta grave cometida no exercício da função, comprovada mediante processo 

administrativo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa. 

 

Art. 11 - Ao Apoio Administrativo da Auditoria Assistencial incumbe responsabilizar-se por 

atividades de suporte administrativo a este setor. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA ASSISTENCIAL 

 

Art. 12 - As atividades de auditoria assistencial do componente municipal do Sistema 

Nacional de Auditoria consistem em: 

 

I - auditoria; 

 

II - visita técnica; 

 

III - parecer técnico; 

 

IV - cooperação técnica; 

 

V - nota técnica; 
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VI - orientação técnica; 

 

VII - reunião; 

 

VIII - relatórios. 

 

Parágrafo único. Para a atividade de auditoria instaura-se processo administrativo próprio. 

 

Art. 13 - As atividades de auditoria serão definidas a partir da análise de demandas recebidas 

pela Gerência de Auditoria - GEAUD-SA. 

 

Art. 14 - Todo e qualquer expediente recebido pela Gerência de Auditoria – GEAUD-SA será 

registrado com hora, dia, mês e ano. 

 

Parágrafo único - O Apoio Administrativo da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA deverá 

encaminhar o expediente, no mesmo dia, ao Gerente da Auditoria, para avaliação e distribuição. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 15 - Instaura-se processo administrativo para se apurar ação ou omissão de pessoa jurídica 

(por seus representantes), puníveis pela inexecução total ou parcial do contrato, o não-cumprimento 

de cláusulas contratuais, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, a lentidão do seu 

cumprimento, o desatendimento das determinações regulares das autoridades do SUS, dentre outras 

causas. 

 

Art. 16 - O processo administrativo é de compulsória realização quando há indícios de ilícito 

imputável a pessoa jurídica, independentemente de eventuais incursões nos Códigos Civil e Penal, 

bem como os de Ética Profissional. 

 

Art. 17 – O processo administrativo será sigiloso, exceto para as partes interessadas, de modo 

que não haja prejuízo à apuração dos fatos. O relatório final será público, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição Federal, garantindo-se ao auditado e às partes interessadas amplo 

acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

Art. 18 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA comunica ao auditado a instauração de 

processo administrativo e os auditores designados. 

 

Parágrafo único. O auditado tem direito a vista dos autos e/ou cópia de peça concernente ao 

processo, mediante expediente dirigido ao Gerente da Auditoria, por ação própria ou por terceiros, 

mediante instrumento de procuração. 

 

Seção I 

Das fases do processo administrativo 

 

Art. 19 - O processo administrativo da Auditoria Assistencial se compõe das seguintes fases: 

 

I - Fase analítica: 

 

II - Fase operativa; 

 

III - Relatório. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a1

8
7

 

Art. 20 - A equipe de Auditoria Assistencial emitirá relatório preliminar. 

 

Parágrafo único. O relatório preliminar será encaminhado ao gerente de Auditoria, que 

designará equipe de auditores assistenciais para sua análise e posterior retorno aos auditores. 

 

Art. 21 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA encaminhará ao auditado, por meio de ofício 

de notificação, o relatório preliminar concedendo-lhe prazo para defesa; 

 

§ 1º O auditado poderá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de 

recebimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Tal 

prazo é prorrogável, por igual período, uma única vez mediante solicitação fundamentada a 

ser apreciada pelo(a) gerente de Auditoria; 

 

§ 2º Quando houver a defesa do auditado, essa será analisada pelos auditores, que emitirão 

relatório final conclusivo. 

 

Art. 22 - O relatório final será encaminhado ao (à) Gerente de Auditoria para apreciação e 

encaminhamentos. 

 

Parágrafo único - O relatório final será o documento utilizado para dar conhecimento aos 

interessados sobre a conclusão de atividade de auditoria, inclusive em relação às justificativas 

apresentadas. 

 

Art. 23 - O relatório final será encaminhado pela Gerência de Auditoria - GEAUD-SA, após 

publicação no Diário Oficial do Município – DOM, ao auditado para conhecimento e manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 1° - Recebida cópia da decisão de auditoria assistencial, o auditado poderá interpor pedido 

de reconsideração ao (à) Gerente de Auditoria. 

 

§ 2° - Em caso de não interposição de recurso pelo auditado, as medidas corretivas e/ou 

penalidades recomendadas na decisão publicada serão efetivadas pelo responsável pela sua 

aplicação. 

 

§ 3º A Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS 

providenciará o encaminhamento da decisão de auditoria para o Secretário Municipal de 

Saúde para apreciação e publicação no Diário Oficial do Município – DOM; 

 

Art. 24 - É de 10 (dez) dias o prazo para que as unidades da SMSA-BH se manifestem nos 

casos de sua competência, a contar do dia em que lhe for aberta vista ao processo. 

 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, a critério 

do Gerente de Auditoria, por igual período. 

 

Art. 25 - Se o vencimento dos prazos ocorrer em dia em que não houver expediente, o prazo 

será prorrogado até o primeiro dia útil imediato. 

 

Seção II 

Dos recursos administrativos 

 

Art. 26 - Os atos resultantes dos processos da auditoria assistencial estarão sujeitos aos 

seguintes recursos: 
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I - pedido de reconsideração - é o pedido de reexame do ato à própria autoridade que o emitiu; 

 

II - recurso hierárquico - é o pedido de reexame do ato, dirigido à autoridade superior à que 

proferiu o ato; 

 

III - revisão - é o recurso pelo qual o interessado punido pede o reexame da decisão final em 

grau de recurso ou de pedido de reconsideração, nas situações previstas no art. 33 deste 

Regulamento. 

 

Art. 27 - As petições de recursos serão apresentadas à Gerência de Auditoria - GEAUD-SA, 

que anotará o ano, mês, dia e hora de sua entrada à margem da peça vestibular, anexada ao processo 

originário. 

 

Parágrafo único. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá 

expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. 

 

Art. 28 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA decidirá sobre a admissão ou não do recurso. 

 

Parágrafo único. A petição do recurso poderá ser liminarmente indeferida em despacho 

fundamentando-se nos seguintes fatos: 

 

I - não se encontrar devidamente formalizada; 

 

II - for firmada por parte ilegítima, considerando que são competentes para interpor recursos 

os responsáveis pelos atos impugnados e aqueles alcançados pela decisão; 

 

III - estiver fora do prazo. 

 

Art. 29 - A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular 

ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. 

 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. 

 

Subseção I 

Da reconsideração 

 

Art. 30 - O pedido de reconsideração será apreciado por quem houver proferido a decisão 

recorrida, tendo efeito suspensivo. 

 

Art. 31 - O prazo para o pedido de reconsideração é de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do recebimento da notificação da decisão, excluindo-se da contagem o dia do começo e 

incluindo-se o do vencimento. A petição deverá conter: 

 

I - os fundamentos de fato e de direito; 

 

II - pedido de nova decisão. 

 

Parágrafo único. O pedido será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias contados do seu 

recebimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se justificada a 

impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 
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Subseção II 

Do recurso hierárquico 

 

Art. 32 - O recurso hierárquico, com efeito suspensivo, será dirigido ao (à) Subsecretário (a) 

de Atenção à Saúde, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da publicação 

da decisão, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

 

Parágrafo único. O recurso será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do seu recebimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se 

justificada a impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

Subseção III 

Da revisão 

 

Art. 33 - O recurso da revisão será apresentado ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde – 

Gestor do SUS-BH, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da decisão final em grau de 

recurso ou do pedido de reconsideração, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o 

do vencimento. Tal recurso somente será admitido se fundamentado em uma das seguintes hipóteses: 

 

I - erro de cálculos nas contas ou nas multas; 

 

II - insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 

 

III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

 

Art. 34 - O recurso de revisão será julgado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data do seu recebimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se justificada a 

impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

CAPÍTULO V 

DAS MEDIDAS CAUTELARES, DAS MEDIDAS CORRETIVAS E DAS PENALIDADES 

 

Art. 35 - Poderá a Gerência de Auditoria - GEAUD-SA propor ao Diretor (a) de Regulação 

da Média e Alta Complexidade em Saúde a aplicação de medidas cautelares, medidas corretivas e 

penalidades aos prestadores de serviços, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

Art. 36 - As medidas corretivas e/ou penalidades serão aplicadas após transcorridas todas as 

fases do processo administrativo de auditoria assistencial, respeitados os prazos estabelecidos neste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único. As medidas corretivas e/ou penalidades de que trata este Regulamento 

estarão sob efeito suspensivo até a conclusão de todas as fases do processo administrativo de auditoria 

assistencial. 

 

Seção I 

Das medidas cautelares 

 

Art. 37 - Medidas cautelares são aquelas que visam evitar prejuízos imediatos ou futuros ao 

Sistema Único de Saúde. 
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Parágrafo único. É considerada medida cautelar no âmbito da auditoria assistencial a 

suspensão temporária do contrato e de encaminhamento de usuários, a ser proposta pela equipe de 

Auditoria para aplicação pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) Diretor(a) da 

Diretoria da Média e Alta Complexidade em Saúde - DRMACS nos casos de infrações de natureza 

grave e de alta relevância cometidas por prestadores de serviços ao SUS-BH. 

 

Seção II 

Das medidas corretivas 

 

Art. 38 - São consideradas medidas corretivas: 

 

I - recomendação; 

 

II - emissão de Ordem de Recebimento – OR; 

 

III - Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; 

 

IV – revisão do contrato de prestação de serviços de saúde; 

 

V - ressarcimento ao usuário. 

 

Seção III 

Das penalidades 

 

Art. 39 - São consideradas penalidades: 

 

I - advertência escrita; 

 

II – multa. 

 

§ 1º - O inciso II não se aplica aos serviços próprios, exceto em unidades públicas onde houver 

cobrança de procedimentos por APAC e/ou AIH. 

 

§ 2º - A penalidade prevista no inciso I deste artigo poderá ser aplicada cumulativamente com 

a do inciso II. 

 

§ 3º - As penalidades tratadas neste artigo serão aplicadas sem prejuízo das sanções de 

natureza civil e/ou penal cabíveis. 

 

Art. 40 – O Relatório de Auditoria poderá conter as seguintes proposições: 

 

I - recomendação: a ser proposta pela equipe de Auditoria ao auditado quando constatadas 

situações passiveis de adequações e não houver prejuízo direto ao usuário ou ato lesivo ao 

SUS; 

 

II - emissão de Ordem de Recebimento – OR: a ser proposta pela equipe de Auditoria e 

aplicada pela Diretoria de Regulação da Média e Alta Complexidade em Saúde - DRMACS , 

por meio de oficio, quando: 

 

a. for detectado prejuízo pecuniário ao SUS, no caso de procedimentos executados ou 

cobrados indevidamente; 
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b. for detectado recebimento ou uso indevido de recursos pelos serviços próprios; 

 

III - ressarcimento ao usuário: a ser proposta pela equipe de Auditoria, aprovada pela Gerência 

de Auditoria – GEAUD-SA, confirmada pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde - DRMACS , e aplicada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, 

quando comprovada a cobrança indevida ao usuário; 

 

IV - advertência escrita: recomendada pela equipe de Auditoria, aplicada pela Diretoria de 

Logística – DLOG, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde – DRMACS, quando constatada falha gerencial; 

 

V - termo de ajustamento de conduta: instrumento de compromisso formalizado entre a 

Gerência de Auditoria – GEAUD-SA e os prestadores de serviços, com a aprovação do(a) 

Secretário(a) Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial do Município, em caso de: 

 

a. cometimento de faltas na execução do contrato de que não resulte dano ao erário e que não 

configure infração legal; 

 

b. descumprimento de normas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte relativas 

à gestão do SUS-BH; 

 

VI - multa: recomendada pela equipe de Auditoria, aprovada e encaminhada pela Gerência de 

Auditoria – GEAUD-SA à Diretoria de Logística - DLOG para aplicação às unidades 

prestadoras de serviço ao SUS. 

 

VII - revisão do contrato assistencial: a ser proposta pelo Gerente de Auditoria ao (à) 

Secretário(a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS, nos casos de: 

 

a. atraso injustificado no início da execução do serviço; 

 

b. paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 

 

c. cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

 

d. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde. 

 

VIII - rescisão do contrato assistencial: a ser proposta pelo (a) Gerente de Auditoria ao (à) 

Secretário (a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS, nos casos de: 

 

a. não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

b. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde. 

 

IX - demais sanções previstas em lei. 

 

§ 1º Os valores auferidos em razão da emissão de OR serão recolhidos ao Fundo Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte. 
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§ 2º A multa deverá corresponder a até 1/60 do valor mensal da produção auferida pelo 

prestador de serviço, na área do cometimento da infração apurada (ambulatorial e ou 

hospitalar). 

 

Art. 41 - Na aplicação da penalidade, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o SUS e/ou para os usuários, as circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, cuja gradação está disposta no artigo 44 deste Regulamento. 

 

§ 1º - As infrações serão classificadas como leves, moderadas e graves. 

 

§ 2º - O cometimento reiterado de faltas elevará o nível de gravidade, devendo ser observada 

a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena a ser aplicada. 

 

Art. 42 - Para efeitos de aplicação deste regulamento, considerar-se-á circunstância atenuante: 

 

I - não haver registro de punição anterior e não haver o concurso de agravantes; 

 

II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as consequências do ato 

lesivo que lhe tiver sido imputado; 

 

III - não ter a prática infracional importado em risco ou em consequência danosa à saúde do 

usuário. 

 

Art. 43 - Para efeitos de aplicação deste regulamento, considerar-se-á circunstância agravante: 

 

I - ser reincidente o infrator; 

 

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 

 

III - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar 

ou atenuar suas consequências; 

 

IV - ter a infração consequências calamitosas para a saúde pública. 

 

§ 1º - Considera-se reincidência a ocorrência reiterada de infração de mesma natureza, após 

esgotadas todas as etapas recursais, o que torna o infrator passível de enquadramento na 

penalidade mais grave e/ou ampliação da penalidade. 

 

§ 2º - Nos casos de multa, em que já houver o auditado atingido a multa de gradação máxima, 

esta poderá ser aplicada novamente quando da reincidência, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas neste Regulamento. 

 

§ 3º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da penalidade 

será considerada em razão das que sejam preponderantes. 

 

Subseção I 

Das infrações e penalidades 

 

Art. 44 - As infrações serão consideradas, de acordo com a sua gravidade, como: 

 

I - infração de natureza leve. Tal infração fica sujeita a advertência escrita ou termo de 

ajustamento de conduta. 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a1

9
3

 

II - infração de natureza moderada. Tal infração fica sujeita a multa de 1/60 do valor mensal 

da produção auferida pelo prestador de serviço, na área do cometimento da infração apurada 

(ambulatorial e/ou hospitalar) e/ou suspensão de encaminhamento de usuários. 

 

III - infração de natureza grave. Tal infração fica sujeita a multa de até 3/60 do valor mensal 

da produção auferida pelo prestador de serviço, na área de cometimento da infração apurada 

(ambulatorial e ou hospitalar) e/ou rescisão de contrato dependendo da gravidade da situação. 

 

Parágrafo único. A caracterização das infrações está definida no Anexo II deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 45 - A Gerência de Auditoria – GEAUD-SA deverá manter sob guarda permanente os 

documentos relativos às atividades de auditoria realizadas. 

 

Art. 46 - Os prestadores de serviços deverão manter arquivo da documentação comprobatória 

da assistência por no mínimo 20 (vinte) anos, conforme legislação, sendo admitida a microfilmagem 

ou digitalização. 

 

Art. 47 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento serão 

dirimidos pela Gerência de Auditoria – GEAUD-SA. 

 

Art. 48 - Compõe este Regulamento o Anexo II – “DA GRADAÇÃO DAS INFRAÇÕES”. 

 

ANEXO II  

DA PORTARIA SMSA/SUS-BH N° 0072/2019 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

DAS INFRAÇÕES 

 

1) INFRAÇÕES DE NATUREZA LEVE 

 

Tais infrações estão descritas de forma genérica e exemplificativa a seguir. 

 

a) Prontuários em desacordo com a legislação vigente; 

 

b) Inexistência de comissões obrigatórias segundo a legislação vigente; 

 

c) Irregularidade de funcionamento das comissões; 

 

d) Ausência ou não atualização de protocolos assistenciais; 

 

e) Não utilização de metas e indicadores de acesso e de qualidade para todas as atividades de saúde; 

 

f) Área física ou instalações inadequadas; 

 

g) Não cumprimento de prazo regulamentar; 

 

h) Ausência de normas e rotinas institucionalizadas para todos os serviços prestados; 

 

i) Preenchimento inadequado de dados (CID – AIH) no SIA/SUS – SIH/SUS; 
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j) Não informação de alterações de razão social, controle acionário, mudança de diretoria, estatuto ou 

endereço e/ou não atualização do SUCAF e do CNES. 

Considerar-se-á infração de natureza leve aquela infração de natureza moderada em que o autor da 

irregularidade tiver sido beneficiado com uma circunstância atenuante. 

 

 

2) INFRAÇÕES DE NATUREZA MODERADA 

 

Tais infrações estão descritas de forma genérica e exemplificativa a seguir. 

 

a) Infração às normas do SUS; 

 

b) Recusa em fornecer documentos, informações ou esclarecimentos quando requisitados pela equipe 

de auditoria; 

 

c) Cobrança de qualquer natureza ao usuário do SUS; 

 

d) Não prestar um atendimento humanizado, em ambiente acolhedor e acessível a todas as pessoas; 

 

e) Não disponibilização de atendimentos e/ou procedimentos necessários de qualquer natureza aos 

usuários sem justificativa; 

 

f) Falta de assinatura do paciente/responsável ou assinatura antecipada em documento que comprova 

a realização de procedimento, nos casos em que esta conduta é exigida. 

 

Considerar-se-á infração de natureza moderada aquela infração de natureza leve em que o autor da 

irregularidade tiver apresentado uma circunstância agravante. 

 

 

3) INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE 

 

a) quando existir circunstância agravante em situação em que o autor tiver recebido infração 

moderada ou duas ou mais agravantes em infração de natureza leve; 

 

b) quando o autor da irregularidade cometer reincidência; 

 

c) quando a irregularidade tiver consequências danosas à saúde pública. 
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ANEXO XXI DO EDITAL 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Chamamento Público para o credenciamento de prestadores de serviços de saúde, entidades 

públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, organizações sociais, e pessoas jurídicas 

de direito privado com fins lucrativos (ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-

BH), legalmente constituídos, localizados no Município de Belo Horizonte/MG na condição de 

sede e/ou filial, interessados em prestar SERVIÇOS LABORATORIAIS DE PRÓTESE 

DENTÁRIA aos usuários do SUS-BH (SICAM: 0354 - GRP:87724), com valores de 

remuneração pela Tabela de Procedimentos do SUS, acrescidos de complemento orçamentário-

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

Belo Horizonte, conforme estabelecido neste Termo e em seus Anexos.  
  

  

1. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO:  
   

1.1. No Exercício de 2021, houve a tentativa, por parte da SMSA, de credenciar interessados em 

prestar os serviços previstos no objeto deste Chamamento Público. Entretanto, o certame foi 

caracterizado como deserto, sob alegação de defasagem nos valores de remuneração dos 

procedimentos pela Tabela do Ministério da Saúde em relação aos praticados no mercado. Diante 

desse cenário, esta SMSA realizou um estudo acerca dos valores pagos em outras Administrações 

Públicas do país, o que confirmou este fato, bem como reafirmou a necessidade de complementar 

o valor financeiro de alguns procedimentos por parte da SMSA, no sentido de custeá-los com 

preços diferenciados, especificamente dos que incidem sobre os procedimentos estabelecidos nos 

LOTES I e III, para, desta forma, atrair pessoas jurídicas para participar do processo de 

credenciamento e, assim, assegurar a previsão constitucional de assistência integral à saúde da 

população estabelecida na Política Nacional de Saúde Bucal, na Atenção Primária e Secundária.   

  

1.2. A necessidade de percorrer várias etapas para a confecção de próteses odontológicas, que 

acontecem no consultório odontológico e no laboratório durante o processo de sua execução, 

sendo, estes trabalhos, transportados diversas vezes entre o Centro de Saúde/Centro de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e o Laboratório para realizar a confecção dos modelos em 

gesso, estruturas, montagens de dentes em cera e prensagem. As próteses odontológicas são 

frágeis e podem danificar durante os grandes percursos de deslocamentos devido às trepidações. 

Além disso, as estruturas em cera, quando submetidas à altas temperaturas, podem amolecer e 

causar deslocamento dos dentes e alterar as referências para a conclusão dos trabalhos. Estes 

problemas podem também ocorrer quando os trabalhos são transportados em motocicletas, o que 

é mais comum atualmente. Por isso, o cuidado no transporte é essencial para manter a integridade 

e garantir a qualidade de todas as etapas até a conclusão e entrega/instalação do produto ao 

usuário. 

  

1.2.1. Estas intercorrências ocasionam repetições e atrasos na entrega dos serviços, ocasionando 

insatisfação dos profissionais e usuários. Assim, para a garantia da qualidade e a celeridade 

na execução do serviço, os prestadores deverão estar sediados ou ter uma filial no 

Município de Belo Horizonte/MG.  

     

1.2.2. A SMSA/SUS-BH conta atualmente com 152 (cento e cinquenta e dois) Centros de Saúde, 

onde estão lotadas 314 (trezentos e quatorze) Equipes de Saúde Bucal (ESB) com proposta 

de ampliação no plano Municipal de Saúde e 64 (sessenta e quatro) equipes de apoio, que 
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ofertam Próteses Totais Removíveis e Próteses Parciais Removíveis Temporárias, 

utilizando, para tanto, o laboratório próprio e os laboratórios credenciados.  

  

1.2.3. O Município possui ainda 04 (quatro) Centros de Especialidades Odontológicas/CEO, 

onde os profissionais especialistas realizam procedimentos clínicos em diversas 

especialidades que incluem: Prótese, Ortodontia e Disfunção da Articulação Temporo-

Mandibular, que necessitam do apoio de Laboratório de prótese para a confecção de 

Próteses Totais, Próteses Parciais Removíveis de Cromo e Cobalto, Próteses Fixas, Placas 

Oclusais e Aparelhos Ortodônticos.  

  

 CEO Barreiro: Avenida Menelick de Carvalho nº 10 – Barreiro de Cima – BH/MG;   

  

 CEO Centro-Sul: Rua Carijós nº 528 - Centro - BH/MG  

  

 CEO Paracatu: Rua Goitacazes nº1550 – Barro Preto BH/MG  

  

 CEO Venda Nova: Rua Eugênio Volpini nº143 – São João Batista – Venda Nova – 

BH/MG.  

  

1.2.3.1. O Município conta 02 (dois) prestadores credenciados ao SUS-BH:   

  

 UFMG: Av. Antônio Carlos, nº 6627, Pampulha, CEP: 31.270-901 (Ente 

Público);  

  

 PUC MINAS: Av. D. José Gaspar, nº 500, Coração Eucarístico, CEP: 30.535-

901 (entidade filantrópica).  

  

1.3. Em 2019, a SMSA/SUS-BH ofertou 7.875 (sete mil oitocentos e setenta e cinco) próteses 

dentárias aos usuários da Rede SUS-BH e, em 2021, apesar da redução dos atendimentos eletivos 

devido à pandemia do novo coronavírus, a SMSA/SUS-BH foram 2.432 (duas mil, quatrocentos 

e trinta e duas) próteses dentárias ofertadas aos usuários da Rede SUSBH. (Fonte: RDQA 2021)  

   

1.4. O Centro de Especialidade Odontológica/CEO Centro Sul possui um laboratório próprio, que não 

consegue realizar o atendimento à toda a demanda da rede municipal, tornando    necessário    a 

complementação   da oferta através   da   compra de serviços de outros laboratórios de prótese 

dentária.   

  

1.5. Para a garantia da qualidade do atendimento aos usuários do SUS-BH, a execução do serviço 

deverá atender às necessidades, condições e normas estabelecidas pela SMSA-BH no Anexo XII 

deste Termo de Referência, que trata da Forma de Prestação do Serviço, especialmente, a sua 

execução, as condições para a validação/atestamento e o faturamento.   

  

1.6. Esta prestação de serviços deverá contemplar também o estabelecido na Instrução de Serviço 

SMSA/SUS-BH nº 001/2007 (publicada no DOM-PBH em 23/08/2007, vide Anexo XVII deste 

Termo de Referência).  

  

1.7. Este Termo de Referência tem como finalidades implementar as diretrizes técnicas atuais vigentes 

na Secretaria Municipal de Saúde e propiciar a organização da prestação de serviços de prótese 

odontológica forma qualificada aos usuários do SUS/BH.  
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2. INDICAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  
  

2.1. O valor anual de referência da contratação é de R$ 1.695.732,60 (um milhão, seiscentos e 

noventa e cinco mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta centavos), sendo R$1.167.775,80 

(um milhão, cento e sessenta e sete mil, setecentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos) da 

Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e Materiais do SUS de 

remuneração oriunda do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) e R$527.956,80 (quinhentos e 

vinte e sete mil, novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos) oriundos do Recurso 

orçamentário do Tesouro Municipal (ROT), incidindo sobre os procedimentos previstos nos 

LOTES I e III.  

  

2.1.1. Tendo em vista que o contrato a ser celebrado terá a vigência de 05 (cinco) anos, o valor 

de referência da contratação previsto para este período é de R$ 8.478.663,00 (oito milhões, 

quatrocentos e setenta e oito mil, seiscentos e sessenta e três mil reais, dos quais 

R$5.838.879,00 (cinco milhões, oitocentos e trinta e oito mil, oitocentos e setenta e nove 

reais) são referentes aos valores de remuneração da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais do Sistema Único de Saúde (SIA/SUS) e 

R$2.639.784,00 (dois milhões, seiscentos e trinta e nove mil, setecentos e oitenta e quatro 

reais) oriundos do Recurso orçamentário do Tesouro Municipal (ROT).  

  

2.2. Os valores estabelecidos na Tabela de Procedimentos, Medicamentos e Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais do SUS serão reajustados na mesma proporção, índices, e épocas dos 

reajustes concedidos pelo Ministério da Saúde.          

  

2.2.1. O reajuste do complemento orçamentário-financeiro oriundo do Recurso Orçamentário do 

Tesouro (ROT/PBH) dependerá da disponibilidade de recursos do erário municipal;  

  

2.2.2. Os reajustes da Tabela SUS, caso ocorram, não dependerão da celebração de Termos 

Aditivos. Entretanto, deverão constar do Processo Administrativo da CONTRATADA, a 

origem e a autorização do reajuste pelo Ministério da Saúde.  

  

2.2.3. No caso supracitado, a manutenção ou a alteração do valor de complementação para cada 

um dos procedimentos que estão acobertados pelo Recurso Orçamentário do Tesouro 

(ROT/PBH) dependerão da sua disponibilidade orçamentária, de acordo com o interesse 

público, mediante decisão do gestor municipal.  

 

 

3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
  

3.1. As despesas decorrentes das contratações previstas neste Termo de Referência serão cobertas 

pela seguinte dotação orçamentária: 

2302.3401.10.302.114.2894.0001.339039.49.00.00.1.2 

  

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

processará mediante efetivação do termo de apostila. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES DA CONTRATAÇÃO:   
  

4.1. O presente instrumento, regido pela Lei Federal 8.666/93 e as suas modificações, tem por objetivo 

estabelecer critérios para o credenciamento de prestadores de serviços de saúde, entidades 

públicas, filantrópicas, entidades sem fins lucrativos, organizações sociais, e pessoas jurídicas de 
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direito privado com fins lucrativos (ainda que atualmente prestando serviços à SMSA/SUS-BH), 

legalmente constituídos, localizados no Município de Belo Horizonte/MG na condição de sede 

e/ou filial, para futuras celebrações de contrato destinados ao fornecimento de SERVIÇOS 

LABORATORIAIS DE PRÓTESE DENTÁRIA aos usuários do SUS-BH, em consonância 

com a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais – OPM 

do Sistema Único de Saúde – SUS, para confeccionar: PRÓTESES TOTAIS REMOVÍVEIS, 

PRÓTESES PARCIAIS REMOVÍVEIS DE CROMO E COBALTO, PRÓTESES 

PARCIAIS REMOVÍVEIS TEMPORÁRIAS, PRÓTESES FIXAS 

(CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES/FIXO-ADESIVAS-POR ELEMENTO), 

PLACAS OCLUSAIS E APARELHOS ORTODÔNTICOS, em caráter complementar, 

conforme as condições estabelecidas neste Termo e seus Anexos.  

  

4.2. A Administração Municipal não se obriga a contratar todos os serviços oferecidos, mas a 

quantidade necessária para atender a demanda da SMSA/SUS-BH.  

  

4.3. O objeto do Chamamento Público/Credenciamento poderá ser suprimido ou acrescido em até 

25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, desde que devidamente justificado 

pelo órgão, amparado pelo art. 65, § 1º, da Lei Federal nº8.666/93, e, reduzido na mesma 

proporção, ou maior, havendo acordo entre as partes, conforme § 2º do mesmo artigo. 

 

 

5. PROCEDIMENTOS:  
  

5.1. A necessidade de eventual mudança de endereço do estabelecimento do prestador contratado 

deverá ser previamente comunicada à SMSA/SUS-BH com a antecedência mínima de 60 

(sessenta) dias, 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 como 

conveniente.  

  

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

à DMAC/SMSA/SUS-BH, assim como alterações no seu quadro de funcionários. 

 

5.3. Na ocorrência das situações previstas nos subitens 5.1 e 5.2, 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.  

  

5.4. Alterações cadastrais que impliquem em mudanças de preço na Planilha de Oferta de Serviços 

aprovada devem ser previamente autorizadas pela SMSA/SUS-BH.   

  

5.5. O prestador de serviços deverá cumprir os prazos estabelecidos neste documento, ou seja, 15 

(quinze) dias corridos para cada etapa do serviço, conforme o subitem 2.1.1, alíneas “a” e ”b” 

do Anexo XII deste Termo de Referência, inclusive durante o processo de repetição dos 

trabalhos, podendo ser penalizado pelo seu não cumprimento.  

 

5.6. Não serão admitidos atrasos ocasionados pelo laboratório nas etapas intermediárias dos 

trabalhos, que impeçam a conclusão/entrega do serviço, no prazo máximo de 160 (cento e 

sessenta) dias corridos, contados a partir da data de emissão da primeira ordem de serviço.  A 

partir deste prazo, o Cirurgião Dentista responsável poderá optar por não atestar o trabalho e 

recomeçá-lo com outro laboratório. Neste caso, a CONTRATADA não terá direito de receber 

pelo procedimento realizado.   
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5.7. O prestador de serviços deverá garantir a boa qualidade dos serviços executados e dos produtos 

confeccionados e entregues. Para tanto, deverá executá-los rigorosamente dentro das respectivas 

normas técnicas preconizadas, utilizando os materiais odontológicos e fabricantes pré-

informados, em acordo com as especificações contidas neste documento e na proposta de 

habilitação (Anexos X e III, respectivamente, deste Termo de Referência). 

 

 

6. ÓRGÃO E GERÊNCIA RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO E 

FISCALIZAÇÃO: 
  

6.1. A SMSA/SUS-BH poderá, em casos específicos, determinar a realização de auditorias.  

  

6.2. A fiscalização exercida pela SMSA/SUS-BH sobre os serviços que vierem a ser contratados não 

eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a mesma ou para com os usuários e a 

terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do Instrumento proveniente deste 

documento.  

  

6.3. O prestador 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.  

  

6.4. A fiscalização e a gestão do contrato serão realizadas por meio dos seguintes servidores:  

  

 Fiscal: Carolina Emmanuelle Camargos Lins (BM106228-8) 

            Coordenação Técnica de Saúde Bucal / GEAPS/ DIAS 

 

 Apoio Fiscal: Camila Mundim Palhares (BM 116.549-4) 

                       Gerência de Rede Ambulatorial Especializada – GERAE  

 

 Gestor: Fabiana Ribeiro Silva (BM 76.874-3)  

              Gerência Atenção primária à Saúde/DIAS 

 

 

7. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E ACEITABILIDADE DA PROPOSTA:  
  

7.1. O interessado deverá prestar os serviços compatíveis com o objeto deste Chamamento 

Público/Credenciamento.  

  

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

Interessado/Proponente, que somente fará jus aos valores correspondentes aos serviços 

previamente encaminhados, autorizados pela SMSA, e efetivamente prestados e comprovados 

pelas Unidades Solicitantes.   

  

7.3. Os serviços deverão ser entregues no Município de Belo Horizonte, junto aos solicitantes dos 

Centros de Saúde/Regional/ CEO e/ou prestadores conveniados. 

 

7.4. Estarão impedidos de participar do Chamamento Público/Credenciamento as entidades 

interessadas cujos sócios e/ou representantes se enquadrarem nas situações dispostas no artigo 

9º, da Lei Federal nº 8.666/93 e/ou § 4º, do artigo 26, da Lei Federal nº 8.080/90.  

  

7.5. O interessado deverá estar inscrito no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, 

assim como os seus funcionários.   
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7.6. O CNES deverá ser compatível com o objeto do Chamamento Público/Credenciamento e estar 

atualizado no Sistema Cadastral/CNES nos últimos 03 (três) meses.  

  

7.7. O(s) prestador(es) credenciado(s), estará(ão) sujeito(s) à habilitação junto ao Ministério da Saúde 

como Laboratório Regional de Prótese Dentária (LRPD) para a prestação de serviços aos usuários 

do SUS.  

  

7.8. De acordo com o estabelecido no Anexo XVI (Nota Técnica do Ministério da Saúde) deste Termo 

de Referência, independentemente da situação, o LRPD deverá possuir, no mínimo, 01 (um) 

profissional com o CBO: 3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista 

(qualquer CBO dentro desta família), ambos com carga horária ambulatorial exigida pelo SUS e 

cadastrados no CNES.  

  

7.8.1. Para o lançamento e cobrança dos procedimentos “Placa oclusal” e “Aparelho 

ortodôntico” no Sistema de Gerenciamento da Tabela Unificada de Procedimentos – 

SIGTAP exige-se o cadastramento de 01 (um) profissional com o CBO: 2232 – 

Cirurgião Dentista, no Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES).  

  

7.8.2. Os Interessados/Proponentes neste credenciamento deverão ter, vinculados ao laboratório, 

profissionais correspondentes aos 02 (dois) CBO, ou seja, CBO 322410 Protético Dentário 

e CBO 2232 Cirurgião Dentista, devidamente cadastrados no CNES.   

  

7.9. O Interessado/Proponente deverá cumprir todas as exigências sanitárias cabíveis, estabelecidas 

no Código Sanitário da Vigilância Sanitária, regido pela Lei Municipal nº7.031/96, RDC 

nº50/2002, Lei nº 11.129/2018 e demais normas legais aplicadas à atividade de serviço, bem 

como, o Alvará de funcionamento.   

  

7.10. Estarão impedidos de participar do Chamamento Público/Credenciamento os 

Interessados/Proponentes que se enquadrarem em quaisquer das situações a seguir:  

  

7.10.1. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária imposta pelo Município;  

  

7.10.2. Tenham sido declarados inidôneos em qualquer esfera de Governo;  

  

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

  

7.10.4. Possuírem dirigente ou administrador com cargo dentro do Sistema Único de Saúde – 

SUS;  

  

7.10.5. Demais hipóteses proibitivas vigentes.   

  

7.11. O Interessado/Proponente, em consonância com a sua capacidade operacional poderá 

concorrer a um ou mais lotes.   
  

7.12. O Interessado/Proponente, em consonância com a sua capacidade operacional, deverá ofertar 

todos os procedimentos do(s)  lote(s) do seu interesse, escolhido(s) dentre aqueles especificados 

no Anexo I deste Termo de Referência, não sendo admitida, sob nenhuma hipótese, a 

restrição da oferta de algum procedimento pertencente ao mesmo lote.    

  

7.13. O Interessado/Proponente deverá apresentar sua oferta detalhada, conforme Modelo de 

Propostas constante no Anexo III deste Termo de Referência, em consonância com a estimativa 

de demanda da SMSA e com a sua capacidade técnica operacional declarada no Anexo VIII 
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(pertencente a este Termo de Referência), e devidamente cadastrada na CNES. Os quantitativos 

de procedimentos máximos mensal/anual não poderão ultrapassar os limites mensais/anuais 

estabelecidos no Anexo I deste Termo de Referência.  

  

7.14. A Comissão Técnica, que avaliará as propostas apresentadas, poderá solicitar à Vigilância 

Sanitária Municipal, parecer conclusivo quanto à viabilidade da proposta/oferta do 

Interessado/Proponente no tocante à sua capacidade técnica, operacional e estrutura 

física do Laboratório. Caso seja necessário, poderá também ocorrer uma visita técnica ao local 

da prestação dos serviços, sem agendamento prévio, por representantes da Comissão de 

Avaliação Técnica, que emitirão parecer. 

  

7.15. Os preços apresentados serão os dos valores de remuneração estabelecidos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, acrescidos de 

complementação orçamentário-financeira do Recurso Orçamentário do Tesouro da Prefeitura 

de Belo Horizonte para os procedimentos dos lotes I e III, conforme estabelecido no Anexo II 

deste Termo de Referência, não se admitindo quaisquer outros acréscimos.  

  

7.16. A proposta deverá ser apresentada conforme o Anexo III deste Termo de Referência, contendo 

oferta de produção anual de, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) para cada procedimento 

contido em cada lote a ser ofertado pelo interessado/Proponente. A oferta de produção anual 

inferior a 35% (trinta e cinco por cento) para qualquer procedimento previstos no(s) lote(s) de 

interesse do Proponente, ensejará na desclassificação do Interessado em participar deste 

processo de credenciamento. 

  

7.16.1. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas neste instrumento. O interessado será responsável por 

todas as transações que forem efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e 

verdadeiras suas propostas.  

 

7.17. As propostas deverão estar de acordo com as exigências deste Termo de Referência e seus 

Anexos e deverão conter, na forma e no conteúdo, especialmente:  

  

7.17.1. Razão social completa do Interessado/Proponente, CNPJ, Inscrição Estadual, Código 

CNES, endereço, telefone, e-mail e fax, se houver.  

 

7.17.2. Número do Edital de Chamamento Público relativo a este documento.  

  

7.17.3. Nome e número do banco e da agência, e número da conta corrente.  

  

7.18. As propostas que não estiverem em consonância com as exigências deste documento, serão 

desconsideradas.  

  

7.19. O Interessado/Proponente também deverá apresentar junto com a proposta: 

 

7.19.1. Declaração informando as especificações e marcas/fabricantes das resinas acrílicas 

termo e autopolimerizáveis, dos dentes de acrílico, dos cerômeros, dos fios ortodônticos 

e dos metais usados nas próteses removíveis, unitárias e fixas, placas oclusais e 

aparelhos ortodônticos, para fins de acompanhamento da qualidade do serviço prestado 

durante a vigência contratual, conforme o Anexo X deste Termo de Referência. O fiscal 

do contrato, nomeado pela SMSA, poderá solicitar as notas fiscais para comprovação 

do uso das marcas/fabricantes indicadas acima;  
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7.19.2. Declaração renunciando expressamente a qualquer pleito ou reivindicação de prestação 

mínima de serviços ao estabelecido no item 7.17, ficando comprometido a manter, na 

vigência do contrato, os quantitativos constantes na sua proposta de oferta de serviços.  

  

7.19.3. 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 8.646/96, e na Portaria 

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

XVIII deste Termo de Referência). 

  

7.19.4. Declaração de que aceita e se obriga a executar os serviços de acordo com o estabelecido 

neste Termo de Referência (Vide modelo constante no Anexo IV deste Termo de 

Referência).  

  

7.19.5. Declaração de que está de acordo com os preços estabelecidos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, com o 

complemento orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH, com as normas da 

prestação destes serviços no SUS-BH, bem como, com os fluxos e regras pactuadas com 

a SMSA-BH, conforme Anexo IV deste Termo de Referência.  

  

7.19.6. 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 VI deste Termo de Referência. 

  

7.19.7. Declaração 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 VII deste Termo de 

Referência. 

  

7.20. Os valores de remuneração serão os fixados pela Tabela de Procedimentos do SUS, com 

complemento orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH, nos termos estabelecidos no 

Anexo II deste Termo de Referência, sendo considerados como já incluídos nesta remuneração 

todos os tributos, fretes, embalagens, descarregamento, seguros e demais encargos que 

porventura possam recair sobre o serviço ofertado.  

      

7.21. Os documentos abaixo solicitados nas cláusulas 8, 9 e 10 devem serem apresentados juntamente 

com a proposta comercial.  

 

 

8. CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DO INTERESSADO/PROPONENTE:  
  

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

8.1.1. Registro comercial, no caso de empresa individual;  

  

8.1.2. 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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8.1.3. 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; 

 

8.1.4. 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.  

 

8.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista:  
  

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

  

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

ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o 

objeto contratual;  

  

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

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

  

8.2.4. 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.  

  

8.2.5. 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.   

 

 

9. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA EXIGÍVEIS PARA HABILITAÇÃO 

DO PROPONENTE/INTERESSADO 
  

9.1. Conforme o item 7.9, o Interessado/Proponente deverá cumprir todas as exigências sanitárias 

cabíveis, estabelecidas no Código Sanitário da Vigilância Sanitária, regido pela Lei Municipal 

nº7.031/96, RDC nº50/2002, Lei nº 11.129/2018 e demais normas legais aplicadas à atividade de 

serviço, bem como, o Alvará de funcionamento. Para tanto, precisa apresentar o Alvará Sanitário 

expedido pela Vigilância Sanitária Municipal, vigente até a data de abertura dos envelopes sob 

pena de desclassificação, e em consonância com o endereço do estabelecimento de saúde 

fornecido pelo Interessado/Proponente, nos termos da legislação em vigor. 

  

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

comprovando que o Interessado/Proponente presta ou prestou serviços de natureza compatível 

com o objeto deste Chamamento Público.  

  

9.2.1. 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.  
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9.2.2. 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.  

 

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

Interessado/Proponente.  

  

9.3. De acordo com os itens 7.7 e 7.8 o(s) prestador(es) credenciado(s), estará(ão) sujeito(s) à 

habilitação junto ao Ministério da Saúde como Laboratório Regional de Prótese Dentária 

(LRPD) para a prestação de serviços aos usuários do SUS, e de acoprdo com a Nota Técnica 

do Ministério da Saúde (Anexo XVI deste Termo de Referência),  deverá possuir, no mínimo, 

01 (um) profissional com o CBO: 3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-

Dentista. Por isso, devem  apresentar cópia autenticada do título de Técnico em Prótese Dental 

e/ou Cirurgião Dentista responsável, e demais especialidades, mestrado e doutorado do mesmo, 

se houver, comprovadas por Certificados reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), 

bem como dos registros no cadastro de especialistas dos respectivos Conselhos Federal e 

Regionais de Odontologia. 

  

9.4. Conforme o item 7.5 e 7.6, o interessado deverá estar inscrito no Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde – CNES, assim como os seus funcionários, sendo o CNES 

compatível com  o objeto do Chamanento. Assim, pede-se a comprovação de registro do 

estabelecimento no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES, do 

estabelecimento e dos seus funcionários. 

 

OBSERVAÇÃO: O documento exigido no subitem 9.4 deverá ser apresentado em cópia 

retirada do site do Ministério da Saúde, www.cnes.datasus.gov.br, com carimbo e rubrica do 

prestador. 

 

 

10. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA EXIGÍVEIS 

PARA HABILITAÇÃO DO PROPONENTE/INTERESSADO 
 

10.1. 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.    

  

10.1.1. 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.  

  

10.2. Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil do Resultado do Último Exercício Social já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que demonstrem a situação financeira do 

Interessado/Proponente, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

devendo ser observados os subitens abaixo para o devido enquadramento.  

   

10.2.1. Serão considerados, “na forma da lei”, o Balanço Patrimonial e a Demonstração Contábil 

do Resultado do Último Exercício Social, assim apresentados:  

   

a. publicados em Diário Oficial; ou  

  

b. publicados em Jornal; ou  

 

 

http://www.cnes.datasus.gov.br/


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a2

0
5

 

c. por fotocópia do livro Diário, devidamente registrado/autenticado na Junta Comercial 

da sede ou domicílio do Interessado/Proponente ou registrado no órgão de registro 

equivalente, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento; ou  

 

d. na forma de escrituração contábil digital (ECD) instituída pela Instrução Normativa da 

RFB nº 1.420 de 19/12/2013 e suas alterações.  

   

10.2.2. As empresas com menos de um ano de existência, desde que não enquadradas no art. 

1.065 do Código Civil, devem apresentar Balanço de Abertura devidamente 

registrado/autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

Interessado/Proponente ou registrado no órgão de registro equivalente. 

 

10.2.3. O Balanço Patrimonial (inclusive o Balanço de Abertura) e a Demonstração Contábil do 

Resultado do Último Exercício Social deverão estar assinadas por Contador ou por outro 

profissional equivalente, devidamente registrados no Conselho Regional de 

Contabilidade.  

  

10.3. Cálculo dos índices de Liquidez Geral (LG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes da aplicação 

das fórmulas abaixo, sendo considerado habilitado o Interessado que apresentar resultado igual 

ou maior que 1 (um), em todos os índices aqui mencionados:  

 

LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo  

          Passivo Circulante + Passivo Não Circulante  

 

LC =  Ativo Circulante  

         Passivo Circulante  

 

10.3.1. O Interessado/Proponente que apresentar resultado menor que 1 (um) em qualquer dos 

índices referidos no subitem acima deverá comprovar patrimônio líquido ou capital social 

mínimo de 10% (dez por cento) do valor da proposta.  

 

 

11. RESPONSABILIDADES, DEVERES E OBRIGAÇÕES DAS PARTES:  
  

11.1. São obrigações da CONTRATADA:  
  

11.1.1. Prestar serviço compatível com o objeto e especificações exigidas neste documento e 

seus Anexos e conforme condições contratuais, bem como atender aos critérios técnicos 

estabelecidos pelos profissionais da SMSA/SUS-BH na Ordem de Serviço.  

  

11.1.2. Realizar efetivamente os procedimentos ofertados e aprovados, observando a Tabela 

SUS e as suas consistências (SIGTAP).  

  

11.1.3. Cumprir todas as exigências sanitárias, cabíveis, estabelecidas no Código Sanitário do 

município sede e filial - Lei Municipal nº 7.031/96. Cumprir também a RDC nº 50/2002, 

RDC nº 306/2004 e a Lei 11.129/2018 e demais normas legais e regulamentares 

aplicadas à atividade de serviços.  

  

11.1.4. Cumprir as obrigações assumidas por força deste documento, bem como, as normas 

definidas pela SMSA/SUS-BH, quanto ao fluxo de atendimento, prazos de entrega e de 

garantia e outros procedimentos necessários ao ágil relacionamento com a SMSA/SUS-

BH, visando garantir o bom atendimento aos usuários do SUS.  
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11.1.5. Manter, durante toda a vigência do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas 

no Credenciamento, bem como o quantitativo de serviços apresentados na proposta, 

devidamente aprovados pela Comissão Técnica de Avaliação das propostas.  

 

11.1.6. Manter, durante a vigência do contrato, os valores de remuneração propostos para cada 

procedimento.  

  

11.1.7. Atender, durante a vigência do Contrato, a todas as solicitações da SMSA/SUSBH, 

desde que respeitada a capacidade operacional do prestador que está registrada em 

contrato.  

  

11.1.8. Cumprir os prazos para o recolhimento e a entrega dos trabalhos estabelecidos dos neste 

documento, bem como, a garantia dos serviços executados.  

  

11.1.9. Garantir que os serviços sejam prestados por profissionais do estabelecimento 

contratado e devidamente cadastrados no CNES do estabelecimento. Não é permitido a 

terceirização do serviço.    

  

11.1.10. Responsabilizar-se pela contratação de pessoal para execução dos serviços referidos 

neste documento, incluídos os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e 

comerciais resultante 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 sempre que solicitado.  

  

a) Obrigar-se, nos termos do contrato formalizado, a apresentar, à SMSA/SUSBH 

sempre que solicitado, a comprovação do cumprimento das obrigações tributárias e 

sociais legalmente exigidas.  

  

b) Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos, assistencial e/ou 

financeiro, e que vier a causar à SMSA/SUS-BH, aos usuários e a terceiros a eles 

vinculados, tendo como agente o prestador, na pessoa de prepostos ou estranhos.  

 

c) O prestador obriga-se a comunicar imediatamente, à Gerência de Cadastros e 

Sistemas da Subsecretaria Municipal Administração e Logística/PBH, toda e 

qualquer alteração de dados cadastrais, para a sua atualização no sistema 

informatizado da PBH.  

  

d) Informar, à SMSA/SUS-BH, quaisquer alterações referentes à empresa prestadora: 

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 ao CNES, resguardado o previsto no subitem 5.3 deste documento.   

  

e) Comunicar à Gerência de Controle de Movimentação de Materiais da Secretaria 

Municipal de Administração e Recursos Humanos – SUCAF toda e qualquer 

alteração de dados cadastrais para atualização, bem como proceder a(s) alteração 

(ões) cadastral(is) no CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.  

  

f) O prestador deverá facilitar à SMSA/SUS-BH o acompanhamento, a fiscalização e 

a auditoria permanente dos serviços e prestar todos os esclarecimentos que lhe 

forem solicitados pelos servidores da SMSA/SUSBH designados para tal 

finalidade.   
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g) A fiscalização ou o acompanhamento da execução do Contrato pelos órgãos 

competentes da Secretaria Municipal de Saúde não exclui nem reduz a 

responsabilidade do prestador nos termos da legislação referente à licitações e 

contratos administrativos.  

  

11.1.11. No tocante à prestação do serviço, serão cumpridas as seguintes normas:  

  

a) Alimentar o Sistema de Informações - Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI) ou outro sistema de informações que venha a ser implementado 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) em substituição ou complementar a 

este.  

  

b) Manter registro informatizado com a relação nominal de todos os usuários para os 

quais forem realizados os trabalhos, contendo todas as informações da respectiva 

ordem de serviço. Quando houver repetição de algum trabalho ou confecção de dois 

ou mais tipos de prótese para o mesmo usuário, este deverá constar na relação tantas 

vezes quantos forem os trabalhos realizados.  

  

c) Enviar à SMSA/Coordenação de Saúde Bucal, impreterivelmente, até o dia 10 (dez) 

de cada mês, a planilha Base de Controle da Produção, contendo os procedimentos 

realizados no mês anterior, incluindo as repetições, consertos e reembasamentos 

que foram executados dentro do período de garantia. Esta planilha, elaborada pela 

Coordenação de Saúde Bucal, será disponibilizada ao prestador para 

preenchimento, podendo ser ajustada periodicamente de acordo com a necessidade 

da SMSA.  

  

d) Responsabilizar-se pelo transporte, do recolhimento até a entrega dos trabalhos 

confeccionados, de seu estabelecimento até os locais determinados pela 

SMSA/SUS-BH, devendo recolher e devolvê-los no mesmo local durante as fases 

intermediárias do processo e após a sua conclusão, cuidando para que não ocorram 

extravios dos mesmos.  

  

e) Informar/orientar o seu funcionário quanto à necessidade das assinaturas dos 

protocolos de recebimento e entrega estabelecidos pela Regional de Saúde/Centro 

de Especialidades Odontológicas (CEO)/Unidade Conveniada (Faculdades)  

  

f) Assegurar a garantia do serviço prestado conforme registrado neste documento.  

  

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

respectivas normas técnicas.  

  

h) Garantir a confidencialidade e a confiabilidade dos dados e informações sobre os 

usuários.  

  

i) Garantir a boa qualidade dos materiais, produtos, conforme especificações deste 

documento e dos equipamentos necessários à execução dos serviços para que sejam 

entregues de acordo com as normas e fluxos pactuados.  

  

j) Finalizar, dentro dos prazos estabelecidos, todos os trabalhos iniciados durante a 

vigência do credenciamento, mesmo após o término da vigência ou rescisão do 

contrato, por interesse de qualquer das partes, sob pena de aplicação de penalidades.  
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k) Cumprir todas as obrigações assumidas por força deste documento.  

   

l) Providenciar a imediata correção das não conformidades apontadas pela 

SMSA/SUS-BH relativas à qualidade da prestação do serviço.  

  

m) Em caso de quaisquer irregularidades na prestação do serviço, não sanadas pelo 

prestador, o Gerente/Responsável pelo Centro de Saúde, descreverá os fatos 

ocorridos, em documento escrito e assinado, e o encaminhará ao órgão competente 

da SMSA/SUS-BH para apreciação, podendo implicar nas penalidades previstas 

neste documento.       

  

n) Assegurar que haja estoque suficiente de materiais para confecção das próteses 

odontológicas, placas e aparelhos ortopédicos/ortodônticos, conforme proposta de 

produção apresentada, não podendo alegar indisponibilidade dos mesmos, sob pena 

de lhe serem aplicadas as sanções previstas.   

  

o) Não cobrar pelos serviços prestados, direta ou indiretamente ao usuário, assim 

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

necessário para o laboratório realizar qualquer procedimento. O prestador será 

responsabilizado por eventual cobrança indevida feita ao usuário do SUS-BH ou ao 

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

do instrumento proveniente deste documento.  

  

p) Não enviar, aos profissionais dos Centros de Saúde e/ou conveniada, 

informações/solicitações sobre a prestação do serviço, sem a ciência e autorização 

prévia da SMSA/SUS-BH.   

  

11.1.12. Permitir o 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.  

  

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

suplementar exercidos pela SMSA/SUS-BH sobre a execução do objeto do Contrato, 

fica desde já reconhecida à prerrogativa de controle e a autoridade normativa nos 

termos da Lei Federal nº 8.080/90, do Decreto Federal nº 1.651/95, do Decreto 

Municipal nº 8.646/96 e a Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019 (esta, inclusa como 

Anexo XVIII deste Termo de Referência).  

  

11.1.14. Responsabilizar-se pela indenização de dano, assistencial e/ou financeiro, 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.  

  

11.1.15. Atender à SMSA/SUS-BH de forma que esta possa assegurar ao usuário um serviço 

de qualidade, pois, é direito do mesmo, ser atendido com dignidade, respeito, de modo 

universal, integral e igualitário.  

  

11.1.16. Respeitar a decisão da SMSA/SUS-BH quando esta recusar o serviço executado, se 

for concluído que o mesmo não está atendendo à qualidade prevista neste documento.  

 

11.1.17. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação 

específica de acidentes de trabalho quando forem vítimas os seus empregados no 
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desempenho dos serviços ou em conexão com eles, ainda que porventura tenha 

acontecido nas dependências da SMSA/SUS-BH.  

  

11.1.18. É vedado aos prestadores de serviços aprovados/credenciados, escolher ou se recusar 

a prestar os serviços contratados neste documento a algum Centro de 

Saúde/CEO/Conveniada. 

 

11.2. São obrigações da CONTRATANTE:  
  

11.2.1. Credenciar, perante o prestador, mediante documento hábil, o(s) servidor(es) 

autorizado(s) 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 (esta, inclusa como Anexo XVIII deste Termo de Referência).  

  

11.2.2. Preliminarmente fica designada a DIAS/Coordenação de Saúde Bucal da SMSABH 

para a finalidade prevista no item 6 e subitens, na pessoa de seu Coordenador e dos 

profissionais que compõe a equipe de trabalho, sem prejuízo de outros profissionais, a 

critério da Contratante.  

  

11.2.3. Cabe à Secretaria Municipal de Saúde controlar, avaliar, auditar, vistoriar e fiscalizar a 

prestação de serviço, podendo, a qualquer tempo, fiscalizar e solicitar as comprovações 

de que os funcionários do prestador de serviços possuem situação regular perante o 

Conselho Regional de Odontologia e órgãos oficiais que atendam aos requisitos deste 

instrumento.  

  

11.2.4. A execução do contrato será avaliada pela SMSA/SUS-BH mediante procedimentos de 

supervisão indireta ou no local de confecção dos procedimentos contratados, nos termos 

do Decreto Municipal nº 15.185/13 e da Portaria SMSA/SUS-BH nº 0072/2019 (esta, 

inclusa como Anexo XVIII deste Termo de Referência), sem prejuízo à observância do 

cumprimento das cláusulas e condições estabelecidas neste instrumento.  

  

11.2.5. Vistoriar, se considerar necessário, as instalações do prestador de serviços para verificar 

se persistem as mesmas condições técnicas básicas do mesmo que foram comprovadas 

por ocasião da assinatura do Contrato.  

  

11.2.6. A fiscalização exercida pela SMSA/SUS-BH sobre os serviços ora contratados não 

eximirá o prestador da sua plena responsabilidade perante a Contratante, ou para com 

os usuários e terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução deste Contrato.  

  

11.2.7. Pagar as faturas apresentadas pelo prestador, correspondente aos serviços efetivamente 

prestados/atestados.  

  

11.2.8. Prestar todas as informações necessárias, com clareza, para a execução dos serviços.  

 

11.2.9. Esclarecer aos usuários do SUS-BH sobre seus direitos e prestar todas as informações 

pertinentes aos serviços ofertados pelo prestador de serviços.  

  

11.2.10. Providenciar a confecção dos impressos a serem utilizados na prestação do serviço, 

conforme modelos estabelecidos nos Anexos XIII e XIV deste Termo de Referência, 

com exceção do impresso Ordem de Serviço, que deverá ser impressa pelo prestador. 
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Os impressos poderão ser alterados/adequados a pedido da SMSA/SUS-BH, conforme 

a necessidade do serviço.  

  

11.2.11. Realizar o acompanhamento dos usuários através dos profissionais de saúde 

habilitados, em todas as etapas do processo de confecção das próteses 

odontológicas/placas/aparelhos ortodônticos, inclusive após a instalação dos mesmos, 

no sentido de assegurar que os trabalhos foram executados satisfatoriamente.  

  

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

de acordo com este documento.  

  

11.2.13. Monitorar o funcionamento do estabelecimento contratado, notificando e fixando-lhe 

prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas.  

  

11.2.14. O profissional solicitante e o gerente do Centro de Saúde, deverão notificar o prestador 

de serviços, formal e tempestivamente, fixando-lhe prazo para corrigir defeitos ou 

irregularidades que porventura sejam identificadas na execução dos serviços.  

  

11.2.15. Fiscalizar o prestador de serviços, verificando se mantém as condições de habilitação 

e qualificação exigida neste documento, durante toda a execução do contrato, em 

cumprimento ao disposto no inciso XIII, do art. 55, da Lei Federal nº 8.666/93.  

  

11.2.16. 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.  

  

11.2.17. Analisar, continuamente, os procedimentos realizados, através dos dados 

encaminhados, com objetivo de acompanhar a quantidade e a qualidade dos serviços 

prestados aos usuários e o seu impacto assistencial na rede.  

  

11.2.18. Qualquer alteração do Contrato, desde que legalmente permitida, será objeto de Termo 

Aditivo.  

  

11.2.19. Os Contratos que vierem a ser assinados serão publicados, por Extrato, no Diário 

Oficial do Município de Belo Horizonte, no prazo estabelecido pelo Parágrafo Único, 

do artigo 61, da Lei Federal 8.666/93.  

  

 

12. PRAZO DE GARANTIA TÉCNICA DOS PRODUTOS:  
  

12.1. A garantia dos produtos fornecidos pelo prestador credenciado, a partir do objeto deste 

Chamamento, estará sujeita às normas da Lei Federal nº 8.078/90 (Código de Defesa do 

Consumidor - CDC).   

  

12.2. Os procedimentos laboratoriais de prótese/aparelhos ortodônticos/placas deverão ter a garantia 

mínima de 02 (dois) anos, contados a partir da instalação do trabalho na boca do usuário, 

sem prejuízo do estabelecido na Lei Federal nº 8.078/90 no CDC.  

   

  

13. APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS DOS PROCEDIMENTOS  
  

A Secretaria Municipal de Saúde exigirá, dos prestadores habilitados no certame, a apresentação de 
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1 (uma) amostra de cada procedimento do(s) lote(s) para o(s) qual (is) o prestador foi habilitado(s), 

no sentido de avaliar a qualidade dos trabalhos que estão sendo ofertados aos usuários do SUS-BH.  

  

13.1. Prazo, condições e endereço de entrega das amostras:  
  

13.1.1. Os Interessados/Proponentes cujas propostas estiverem em consonância com as 

disposições do item 7 (critérios de avaliação e aceitabilidade da proposta), e que forem 

aprovados nas condições de habilitação previstas o item 8 (regularidade jurídica, fiscal 

e trabalhista), 9 (qualificação técnica do Interessado/Proponente), e 10 (qualificação 

econômico financeira do Interessado/Proponente), todas constantes neste Termo de 

Referência, deverão entregar à Comissão Especial de Licitação (CEL) 01 (uma) 

unidade de amostra de cada procedimento que compõe o(s) lote(s) ofertado(s) pelo 

prestador.   

  

13.1.2.  Essas amostras deverão conter a identificação do Prestador de Serviços e a especificação 

técnica do produto. A entrega deverá ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis, contados a 

partir do momento em que o Interessado/Proponente for contatado pela Comissão 

Especial de Licitações (CEL). As amostras deverão ser entregues no setor de protocolo 

da SMSA, situado na Av. Afonso Pena, nº 2.336, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, 

CEP 30.130-012. 

   

13.2. Critérios avaliativos das amostras:  
  

13.2.1. As amostras serão avaliadas por uma comissão composta pelas Referências Técnicas da 

Coordenação de Saúde Bucal da SMSA, a partir de inspeções visuais, quando adotarão 

os seguintes critérios avaliativos:  estética, caracterização das próteses, acabamento, 

presença de corrosões e polimento.   

  

13.2.2. Ao final dessa avaliação, será preenchido o formulário de inspeção visual das amostras 

(Anexo XI deste Termo de Referência) para todas as amostras de procedimentos do(s) 

lote(s) ofertado(s) por cada Interessado/Proponente notificado pela CEL. Nesse 

formulário será indicado se as amostras disponibilizadas pelo(s) Prestador(es) de 

Serviço(s) foram aprovadas ou reprovadas pela área técnica competente da SMSA. Esse 

resultado será acompanhado pela devida justificativa a ser elaborada pelos profissionais 

que representam a comissão julgadora das amostras. O(s) lote(s) ofertado(s) pelo 

Interessado/Proponente somente será(ão) aprovado(s) se todas as amostras pertinentes 

aos procedimentos que o(s) compõe(õem) forem integralmente aprovadas.  

  

13.2.3. Caso seja do interesse do Prestador de Serviços que disponibilizou as amostras 

acompanhar a avaliação das mesmas pela Comissão Técnica da SMSA, o Proponente 

deverá manifestá-lo no momento de entrega das suas amostras à Comissão Especial de 

Licitações da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.  

  

13.2.4. O resultado da avaliação das amostras será publicado no Diário Oficial do Município 

(DOM-PBH), juntamente com o resultado da habilitação deste credenciamento público.  

  

13.2.5. A contar da publicação do resultado do certame no Diário Oficial do Município (DOM-

PBH), os Interessados/Proponentes que tiverem as suas amostras reprovadas terão o 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis para a retirada das mesmas junto à SMSA, no 

seguinte endereço: Av. Afonso Pena, nº 2.336, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG (no 

horário compreendido entre 9:00 e 17:00 horas). O não cumprimento do prazo 

estipulado neste subitem acarretará no descarte oportuno dessas amostras pela SMSA.  
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13.2.6. As amostras aprovadas ficarão retidas pela SMSA para fins de comparação com os 

produtos fornecidos durante a prestação dos serviços. Somente após o término da 

vigência contratual com o Prestador de Serviços que essas amostras aprovadas serão 

devolvidas ao mesmo. 

 

 

14. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO:  
  

14.1. Para todos os efeitos legais, a vigência do contrato será de 60 (sessenta) meses, com início a 

partir da data da 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.   

  

14.1.1. A justificativa para esse prazo de vigência está ancorada no fato da prestação de serviços 

de saúde ser de natureza contínua, e visar o tratamento e a reabilitação em saúde bucal, 

a redução do risco de doença e outros agravos, bem como o acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação assistencial, 

devidamente fundamentadas nos artigos 6º e 196 da Constituição da República 

Federativa do Brasil/1980.  

  

14.1.2. Em caso de recusa de algum Credenciado em formalizar o Contrato, os serviços serão 

redistribuídos entre os demais credenciados no presente processo, respeitando os 

critérios de distribuição previsto neste documento, de acordo com a classificação e a 

capacidade técnica operacional, a critério das partes.  

  

  

15. REGIME DE EXECUÇÃO:  
  

15.1. No processo de produção dos trabalhos de prótese odontológica, o prestador fica proibido de 

prestar qualquer assistência direta ao usuário, conforme Resolução do Conselho Federal de 

Odontologia nº 185/93, § 2º, inciso I: É vedado aos técnicos em prótese dentária prestar, sob 

qualquer forma, assistência direta aos clientes.  

  

15.2. A execução do serviço deverá seguir as normas e fluxos estabelecidos no Anexo XII (Forma de 

Prestação dos Serviços) deste Termo de Referência.  

  

15.3. De acordo com a necessidade, os fluxos e os impressos utilizados poderão ser readequados ou 

novos poderão ser criados, a critério da SMSA/SUS-BH, devendo ser comunicados 

imediatamente aos prestadores de serviços de saúde credenciados.  

  

15.4. ATESTAMENTO - Validação do serviço prestado   

  

O ATESTAMENTO é a comprovação da execução do serviço com a qualidade esperada e 

dentro dos prazos estabelecidos neste documento.   

  

15.4.1. Após a finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista 

solicitante do Centro de Saúde/CEO/conveniada deverá proceder o Atestamento de cada 

prótese adaptada no usuário. (ver item 5 do Anexo XII deste Termo de Referência).  

  

15.4.2. Para o ATESTAMENTO, deve-se considerar as condições estabelecidas abaixo:  

  

a) Para as Próteses Totais Removíveis, Próteses Parciais de Cromo e Cobalto e 

Prótese Parciais Removíveis Temporárias, deve-se atestar somente após a fase 
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laboratorial de PRENSAGEM, preferencialmente após a instalação na boca do 

usuário, com a qualidade devida e nos prazos estabelecidos neste documento. 

  

b) Se o serviço foi concluído com qualidade, mas o prestador não cumpriu os prazos 

estabelecidos neste documento, o profissional executante poderá, se for vantajoso 

para o usuário e/ou para a SMSA-BH, instalá-lo e atestar, mas deverá, junto com 

o gerente da Unidade, notificar o prestador por e-mail, com cópia para a Coordenação 

de Saúde Bucal/DIAS/SMSA/SUS-BH.   

  

c) A reincidência do prestador no descumprimento dos prazos estabelecidos deverá ser 

notificada, formalmente, à Coordenação de Saúde Bucal/DIAS/SMSA/SUS-BH.  

  

d) A(s) Prótese(s) Unitária(s) Fixa(s)/Placa/Aparelho Ortodôntico serão 

atestadas/validadas  após a conclusão, preferencialmente após instalados, observando 

e atestando a devida qualidade.  

  

15.4.3. Condições Especiais para atestar/validar a prestação do serviço:  

  

a) IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DA PRÓTESE(S) UNITÁRIA(S) 

FIXA(S) / PLACA / APARELHO ORTODÔNTICO:  
Diante da impossibilidade de instalação da(s) As Prótese(s) Unitária(s) Fixa(s), 

Placas e Aparelho(s) Ortodôntico(s) concluídos e entregues no devido prazo, por 

motivos relacionados à impedimento do usuário/abandono do tratamento, conforme 

estabelecido no subitem 16.4.4, abaixo, os trabalhos serão atestados e faturados nos 

valores dos trabalhos concluídos. 

 

b) IMPOSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DAS PRÓTESES REMOVÍVEIS:  
Diante da impossibilidade da instalação da(s) Prótese(s) Removíveis (totais ou 

parciais), por motivos relacionados ao impedimento do usuário/abandono do 

tratamento, conforme descrito no item 16.4.4, abaixo, estas serão consideradas 

concluídas, para efeito de atestamento, se já tiverem sido entregues no Centro de 

saúde na etapa laboratorial de MONTAGEM. Nesse caso os trabalhos serão 

atestados e faturados nos valores das próteses concluídas. O Cirurgião Dentista 

responsável deverá anotar no prontuário do usuário, a data e o motivo do atestamento 

como especial.  

  

c) Em caso do usuário retornar ao Centro de Saúde/CS para conclusão do tratamento, a 

qualquer tempo, o Cirurgião Dentista assistente da SMSA/SUSBH decidirá por dar 

prosseguimento ou reiniciar o trabalho. O Prestador deverá executar o todo ou parte 

do trabalho sem ônus para a SMSA/SUS-BH, pois este já foi atestado e faturado.  

  

15.4.4. Condições de impedimento/abandono de tratamento:  

  

a) Ausência do usuário às consultas agendadas, por no mínimo 30 (trinta) dias, por 

impedimento não comunicado e/ou não justificado;  

  

b) Ausência do usuário às consultas agendadas, por no mínimo 30 (trinta) dias, por 

impedimento comunicado e/ou justificado;    
  

c) Para as condições acima, o prazo será contado a partir da data da última consulta 

agendada na qual o usuário não compareceu;  
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d) Em caso de falecimento do usuário, a data do falecimento deverá ser registrada 

no prontuário do mesmo.  
  

15.4.5. Condições para NÃO ATESTAR:  

  

a) Impedimento da instalação por não aprovação (não adaptação) do serviço pelo 

profissional, devido à qualidade do produto, isto é, por motivos técnicos;  

  

b) O profissional terá o direito de NÃO ATESTAR os trabalhos finalizados e entregues 

no Centro de Saúde/Conveniada, após longo período, atrasos causados pelo 

laboratório totalizando 160 (cento e sessenta) dias ou mais sem justificativa, 
conforme o subitem 5.6 e que pode gerar a desistência por parte do usuário.   

  

15.5. Repetição dos trabalhos  
  

15.5.1. A SMSA/SUS-BH não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses 

odontológicas/placas/aparelhos ortodônticos venham a apresentar durante todas as 

etapas de sua realização pelo prestador, devido à técnica de confecção laboratorial, uso 

de materiais e transporte inadequados, cabendo sempre ao prestador, todos os ônus para 

a correção ou substituição, no todo ou em parte, dos defeitos causados por estes fatos.  

  

15.5.2. Conforme o subitem 12.2, os procedimentos laboratoriais de próteses/aparelhos 

ortodônticos/placas terão a garantia mínima de 02 (dois) anos, contados a partir da 

instalação em boca, respeitado o disposto no Código de Defesa do Consumidor.  

  

15.5.3. Durante este período o prestador de serviços terá a obrigação de reparar e corrigir, 

através de conserto e/ou reembasamento, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos 

por ela executados que apresentem defeitos técnicos de confecção. A garantia não cessa 

com o término da vigência do contrato, desistência ou cancelamento, prevalecendo o 

prazo de até 02 (dois) anos a partir da instalação em boca. 

 

15.5.4. Se comprovado, mesmo após o período de garantia, que os trabalhos executados pelo 

prestador de serviços apresentam defeitos técnicos de confecção, decorrentes do uso de 

materiais diferentes dos indicados na proposta de habilitação, de técnica inadequada ou 

diferente da especificada no Chamamento Público, o prestador de serviços será obrigado 

a reparar, corrigir, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos com defeitos.  

 

 

16. INDICAÇÃO DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE SUBCONTRATAÇÃO COM 

LIMITES E RESPONSABILIDADES DO SUBCONTRATADO 

 

16.1. 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.  
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17. SANÇÕES APLICÁVEIS POR ILÍCITOS COMETIDOS NO CURSO DO 

PROCESSO DO CHAMAMENTO  OU DA EXECUÇÃO CONTRATUAL, 

OBSERVADA E LEGISLAÇÃO QUE REGE A MATÉRIA 
   

17.1. 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 nº 

8.666/93 bem como, as sanções previstas no decreto municipal nº15.113 de 08 de janeiro de 

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

defesa prévia. 

 

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

poderão ser aplicadas as seguintes penalidades  

        

17.2.1. advertência.  

  

17.2.2. multas 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;  

  

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 aceitá-la (o) ou retirá-la 

(o);  

  

c) multa indenizatória 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;  

  

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

descumprimento das normas jurídicas atinentes ou das obrigações assumidas;  

  

e) 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;  

  

f) multa indenizatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação quando 

o infrator der causa ao cancelamento do contrato; 

 

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.  

  

17.2.3. 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. 12º do Decreto Municipal Lei nº 15.113/13.  
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17.2.4. 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.  

  

17.3. As penalidades de advertência e multa serão aplicadas pela Diretoria de Logística da Secretaria 

Municipal de Saúde.  

 

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

imediatamente subsequente à sua aplicação.   

 

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

Adjunto de Saúde.  

  

17.5. A penalidade de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública será aplicada pelo Secretário Municipal de Saúde.  

  

17.6. 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.  

  

17.7. 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.  

  

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

apresentação de recurso.  

  

17.9. 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.  

  

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

para defesa e recurso aplicáveis à pena mais gravosa.  

  

17.10. 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.  

  

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

inclusive aquela caracterizada por proposta com preço manifestamente majorado ou 

inexequível.  

  

  

18. DO CREDENCIAMENTO:  
  

18.1. O credenciamento dos Interessados/Proponentes ocorrerá sob as seguintes condições:  

  

18.1.1. Os Interessados/Proponentes deverão estar com toda a documentação exigida e em 

vigor, ter a proposta elaborada em consonância com este Termo de Referência e possuir 

as amostras entregues aprovadas pela SMSA/SUS-BH.  
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18.1.2. Terão preferência de contratação, os Interessados/Proponentes públicos, seguidos pelas 

entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, segundo o § 1º, do artigo 

199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal n.º 8.080/90.  

  

18.1.3. A Comissão Especial de Licitação (CEL), após receber e conferir toda a documentação 

pertinente, encaminhará o processo de Credenciamento à Coordenação Técnica de 

Saúde Bucal / Diretoria de Assistência à Saúde da SMSA, que emitirá parecer técnico 

sobre a avaliação das propostas apresentadas pelos Interessados/Proponentes e, 

mediante este posicionamento, será adotada pela CEL os procedimentos necessários 

para a devida instrução processual.  

 

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

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

imediatamente após a assinatura do Contrato e a emissão da “Ordem de Serviço”, 

segundo cotas, fluxo de autorização e encaminhamentos definidos pela SMSA.  

  

18.1.5. Serão selecionados somente os Interessados que apresentarem proposta de oferta e 

capacidade técnica para prestar os serviços estabelecidos no Anexo I deste Termo de 

Referência, contendo a oferta mínima de produção anual de 35% (trinta e cinco por 

cento) de todos os procedimentos contidos no(s) LOTE(S) para o(s) qual(is) tem 

interesse, sem restrição de oferta, até o teto definido para o lote e pelo valor total.  

  

18.1.6. Serão contratados os Interessados/Proponentes que atenderem a todas as condições 

estabelecidas neste documento e seus Anexos, e com as maiores pontuações, de acordo 

com os critérios de seleção estabelecidos no Anexo IX deste Termo de Referência.  

  

18.1.7. Se houver, mais de 01 (um) Interessado/Proponente para um ou mais lotes, aprovado 

neste Chamamento Público/Credenciamento, será realizado o rateio proporcional da 

execução dos procedimentos entre os prestadores aprovados, respeitadas a proposta 

apresentada e a capacidade operacional dos mesmos que estão registradas no CNES de 

acordo com os critérios estabelecidos no Anexo IX deste Termo de Referência. 

  

18.1.8. Não poderá haver terceirização da prestação do serviço.  

 

 

19. DO DESCREDENCIAMENTO:  
 

19.1. Durante a execução do contrato, o prestador de serviços será descredenciado se:  

 

19.1.1. Cobrar qualquer sobretaxa em relação aos valores informados neste Termo de 

Referência;  

  

19.1.2. Cobrar por quaisquer serviços, direta ou indiretamente ao usuário;  

  

19.1.3. Solicitar qualquer tipo de doação;  

  

19.1.4. Solicitar e/ou exigir que o(a) gerente do Centro de Saúde assine o impresso do 

atestamento em branco, ou mais de uma vez para o mesmo usuário, ou fora das 

condições estabelecidas neste documento;  

  

19.1.5. Ofertar ou solicitar ao usuário e/ou profissional da SMSA/SUS-BH o fornecimento de 

quaisquer materiais para a realização dos trabalhos;  
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19.1.6. Ofertar ao usuário ou ao profissional da SMSA/SUS-BH, produtos que não tenham sido 

previstos neste documento;  

  

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

Avaliação, Auditoria e/ou Ouvidoria do SUS sobre algum atendimento ao usuário;  

  

19.1.8. Não atender às determinações regulares do Supervisor/Auditor designado para 

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

  

19.1.9. Desempenhar os serviços fora das normas técnicas vigentes ou em desacordo com as 

mesmas, contrariando os regulamentos emanados desta SMSA/SUS-BH e de 

disposições legais pertinentes;   

  

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

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

  

19.1.10.1. 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;   

  

19.2. Qualquer alteração ou modificação que importe em diminuição da capacidade operacional do 

prestador de serviços poderá ensejar a rescisão do contrato.  

  

19.3. O prestador de serviços poderá denunciar o ajuste, a qualquer tempo, bastando, para tanto, 

notificar a Administração, com antecedência mínima de 180 (cento e oitenta) dias.  

  

19.4. O prestador de serviços será descredenciado nos casos de descumprimento de regras e 

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

 

 

20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, COM INDICAÇÃO DO ÓRGÃO E DA GERÊNCIA 

RESPONSÁVEL 
 

20.1. A SMSA/SUS-BH pagará mensalmente ao prestador pelos serviços autorizados e efetivamente 

prestados, conforme os valores constantes da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS acrescidos de complemento orçamentário-financeiro 

oriundo do Recurso Orçamentário do Tesouro ROT/PBH estabelecidos no Anexo II deste 

Termo de Referência, respeitados os limites mensais e anuais de cada procedimento.  

  

20.1.1. Os documentos fiscais deverão ser atestados pelo servidor ou comissão responsável pelo 

recebimento do produto, após o recebimento definitivo deste.  

  

20.1.2. Os documentos fiscais deverão, obrigatoriamente, discriminar o quantitativo 

efetivamente entregue de cada procedimento executado.  

  

20.1.3. Havendo irregularidades na emissão da Nota Fiscal/Fatura, o início do prazo para o seu 

pagamento será considerado a partir da sua reapresentação devidamente regularizada.   

  

20.2. Cada prestador de serviço possuirá uma Ficha de Programação Orçamentária (FPO), no Sistema 

de Informação Ambulatorial, discriminando o seu teto (físico e orçamentário) mensal para cada 
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procedimento, compatível com a capacidade instalada cadastrada no CNES/Cadastro Nacional 

de Estabelecimentos de Saúde e com o contrato firmado com a SMSA/SUS-BH.  

  

20.3. 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 DOMPBH em 23/08/2007, 

vide Anexo XVII deste Termo de Referência), conforme descrito abaixo: 

 

20.3.1. Para efeito de processamento de faturas ambulatoriais, o CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (serviços, profissionais, equipamentos e instalações) das 

Unidades Prestadoras de Serviço deve estar completo, ser compatível com os 

procedimentos contratados, e ser atualizado mensalmente.  

  

20.3.2. O prestador de serviços deverá apresentar 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 SIA/SUS: Boletim 

de Produção Ambulatorial Individualizado (BPAI), e outros que vierem a sucedê-los, 

ou, que a estes forem acrescidos. Após a validação dos documentos, autorizada pela 

SMSA/DMAC/SUS-BH, o prestador de serviços receberá o pagamento referente aos 

serviços autorizados e prestados, de acordo com o cronograma de repasse financeiro 

pelo Ministério da Saúde (financiamento MAC e FAEC).  

  

20.3.3. 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.  

  

20.3.4. Os arquivos e respectivos Relatórios de Controle de Remessa (RCR) deverão ser 

entregues via eletrônica/e-mail à Gerência de Controle e Avaliação da SMSA/SUS-BH, 

que, após a conferência, será confirmado o recebimento dos mesmos por via 

eletrônica/e-mail.   

  

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

serão notificadas mensalmente por meio do relatório síntese da produção ambulatorial.  

  

20.3.6. As cobranças 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, que terá um prazo de 30 (trinta), a contar do 

pagamento efetuado, para apresentar recurso.  

  

20.3.7. A apresentação de recursos deverá obedecer ao regulamentado na Portaria SMSA/SUS-

BH nº 25/2006 de 04/07/2006.  

  

20.3.8. As contas glosadas pelas revisões técnica e administrativa pela gerência de Controle e 

Avaliação, conforme a Instrução de Serviços SMSA/SUS-BH Nº001/2007 de 

20/08/2007 (vide Anexo XVII deste Termo de Referência), serão enviadas ao prestador 

através de ofício. De outro lado, o prestador terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, a partir 

do seu recebimento para apresentação formal de recurso.  

  

20.3.9. Caso o pagamento dos procedimentos glosados, não cabíveis de recurso ou não 

questionados, já tenha sido efetuado, a SMSA/DMAC/SUS-BH fica autorizada a debitar 

o valor pago indevidamente no(s) processamento(s)/pagamento(s) seguinte(s) por meio 

do Boletim de Diferença de Pagamento (BDP).  
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20.3.10. A cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada 

pela Unidade Prestadora de Serviço e limitada ao prazo máximo de 90 (noventa) 

dias após a sua execução (conclusão e entrega do serviço), deverá ser excepcional 

e previamente autorizada pela SMSA/SUS-BH.  
  

20.3.10.1. No caso de rescisão do contrato, a cobrança por procedimentos de 

competências anteriores, concluídos e entregues, será limitada ao 

prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias após o encerramento do 

contrato e com as devidas justificativas e comprovações pelo 

prestador.  
 

 

21. RESCISÃO DO CONTRATO:  
  

21.1. O Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas nos artigos 77 e 78 da Lei Federal nº 

8.666/93 e, na Portaria SMSA/SUS-BH Nº 072/2019 (publicada em 05/04/2019 no DOM-PBH, 

vide Anexo XVIII deste Termo de Referência), desde que formalmente motivado nos autos, 

sem prejuízo das multas previstas na cláusula das Sanções Administrativas deste documento, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa, bem como nas hipóteses de a Contratada:  

  

21.1.1. Descumprir cláusulas contratuais; 

  

21.1.2. Não atender as solicitações contidas na ordem de fornecimento;  

  

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

  

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

  

21.1.5. Solicitar e/ou exigir que o solicitante assine fatura ou atestamento em branco;  

  

21.1.6. Solicitar qualquer tipo de doação;  

  

21.1.7. Não atender à solicitação de esclarecimento encaminhada pelo Controle e Avaliação, 

Auditoria e/ou Ouvidoria sobre o trabalho.   

  

21.1.8. Alterar ou modificar sua estrutura física de modo que acarrete diminuição de sua 

capacidade operacional.  

  

21.1.9. Atrasar injustificadamente a execução do contrato, bem como paralisá-lo sem justa 

causa e prévia comunicação à SMSA/SUS-BH;  

  

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

pelos entes governamentais, contrariando os regulamentos emanados destes e de 

disposições legais pertinentes;  

 

21.1.11. Descumprir regras e condições fixadas para a execução dos trabalhos;  

 

21.1.12. Cometer reiteradamente faltas na sua execução dos trabalhos contratados;  

  

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

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

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a2

2
1

 

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

determinadas pelo Gestor do SUS-BH, além das estabelecidas na cláusula Do 

Descredenciamento prevista neste documento.  

  

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

da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

21.2. A rescisão do Contrato poderá ser:  

  

21.2.1. Determinada por ato unilateral e formal da Administração Municipal, nos casos 

enumerados no subitem anterior;  

  

21.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo, desde que haja 

conveniência para a Administração Municipal;  

  

21.2.3. Judicial, nos termos da legislação.  

  

21.3. O Contrato poderá ser rescindido por razões de interesse público, devidamente justificado, sem 

direito à indenização à contratada, a não ser em caso de dano efetivo disso resultante.  

  

21.4. 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.  

  

21.5. 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 

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

Anexo XVIII deste Termo de Referência).  

  

21.6. Da decisão da SMSA/SUS-BH de rescindir os Contratos, caberá ao prestador pedido de recurso, 

no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da intimação do ato.  

  

21.7. Sobre o pedido de reconsideração, formulado nos termos do subitem anterior, a SMSA/SUS-

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

 

 

22. ALTERAÇÃO CONTRATUAL:  
  

22.1. O objeto do Chamamento Público/Credenciamento poderá ser suprimido ou acrescido em até 

25% (vinte e cinco por cento) desde que devidamente justificado pelo órgão, amparado pelo 

art. 65, §1º da Lei Federal nº 8.666/93, e, reduzido na mesma proporção, ou maior, havendo 

acordo entre as partes, conforme §2º, II do mesmo artigo.  

 

 

23. CONSÓRCIO:  
  

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

Justificativa:   
A participação de consórcio não garante e/ou amplia a competitividade, podendo até 

restringir a concorrência, pois as empresas consorciadas deixariam de competir entre si e 
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ainda não daria condições de participação a outras empresas, levando a Administração a 

não selecionar a proposta mais vantajosa.  

 

 

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 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO E QUANTITATIVO ESTIMADO PARA COMPRA 

 

 

  
LOTE I 

Código 

SIGTAP 

Procedimento 

Grupo 07  - 

Órteses Próteses e 

Mat. Especiais 

Sub-Grupo 01  - 

Órteses Próteses e 

Materiais 

Especiais não 

relacionados ao 

ato cirúrgico 

Forma de 

Organização 07 - 

OPM em 

Odontologia 

Descrição do Procedimento 
CBO 

Exigido 

Total Estimado 

de 

procedimentos 

do Contrato (60 

meses) 

Total Anual 

Estimado de 

Procedimentos 

Limite Mensal 

Estimado de 

Procedimentos 

07.01.07.009-9  

Prótese Parcial 

Mandibular 

Removível (Cobalto 

Cromo) 

Prótese que repõe ou restaura os 

dentes ausentes ou perdidos na arcada 

inferior. Seu principal objetivo é a 

reabilitação bucal, em todas as suas 

funções: estética, fonética e 

mastigação, de modo a preservar as 

estruturas orais ainda existentes. Para 

que haja essa conservação, é 

fundamental que as forças  

Cirurgião  

Dentista      

família - 

2232 ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

2.110 422  35  
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  mastigatórias sejam bem distribuídas 

sobre o rebordo residual e os dentes 

remanescentes.  

    

07.01.07.010-2  

Prótese Parcial 

Maxilar Removível  

(Cobalto Cromo)  

Prótese que repõe ou restaura os 

dentes ausentes ou perdidos na arcada 

superior. Seu principal objetivo é a 

reabilitação bucal, em todas as suas 

funções: estética, fonética e 

mastigação, de modo a preservar as 

estruturas orais ainda existentes. Para 

que haja essa conservação, é 

fundamental que as forças 

mastigatórias sejam bem distribuídas 

sobre o rebordo residual e os dentes 

remanescentes.  

Cirurgião  

Dentista      

família - 

2232 ou      

Protético  

Dentário -   

322410  

  

  

  

  

  

  

1.260  
  

252  

  

21  

07.01.07.012-9  
Prótese  Total  

Mandibular  

Prótese suportada pela mucosa que 

reveste o osso remanescente, indicada 

para os indivíduos que perderam 

todos os elementos dentários da 

arcada inferior. Este tipo de 

reabilitação tem o objetivo de permitir 

o desenvolvimento satisfatório das 

atividades funcionais relacionadas ao 

sistema estomatognático, como 

fonação e mastigação, bem como 

oferecer conforto e uma aparência 

estética aceitável.  

Cirurgião  

Dentista      

família - 

2232 ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

  

  

  

  

  

  

10.050  
  

2.010  

  

168  
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07.01.07.013-7  
Prótese  Total  

Maxilar  

Prótese suportada pela mucosa que 

reveste o osso remanescente, indicada 

para os indivíduos que perderam 

todos os elementos dentários da 

arcada superior. Este tipo de 

reabilitação tem o objetivo de permitir 

o desenvolvimento satisfatório das 

atividades funcionais relacionadas ao 

sistema estomatognático, como 

fonação e mastigação, bem como 

oferecer conforto e uma aparência 

estética aceitável.  

Cirurgião  

Dentista      

família - 

2232 ou      

Protético  

Dentário -   

322410  

  

  

  

  

  

  

14.975  
2.995  250  

07.01.07.011-0  Prótese Temporária  
Confecção de próteses parciais 

temporárias ou imediatas 

Cirurgião  

Dentista      

família - 

2232 ou       

Protético  

Dentário -   

322410  

  

  

  

7.220  1.444  120  
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LOTE II  

Procedimento 

Grupo 07  - Órteses 

Próteses e Mat. 

Especiais Sub-Grupo 

01  - Órteses Próteses e 

Materiais Especiais 

não relacionados ao 

ato cirúrgico Forma de 

Organização 07 - OPM 

em Odontologia 

Descrição do Procedimento CBO Exigido  

Total Estimado de 

procedimentos do 

Contrato (60 meses) 

Total Estimado Anual 

de Procedimentos  

Limite Estimado  

Mensal de  

Procedimentos  

Próteses Coronárias / 

Intrarradiculares Fixas /  

Adesivas (Por Elemento)  

  

Refere-se à confecção 

laboratorial, por 

elemento dental, de 

todos os procedimentos 

descritos na coluna ao 

lado, incluindo as 

Blindagens que neste 

Termo são consideradas 

como Restauração  

Metálica Fundida.   

Núcleo Metálico Fundido - Núcleos 

intrarradiculares por elemento 

dental  

Cirurgião  

Dentista      

família - 2232 

ou       

Protético  

Dentário -  

322410  

2.535 507  42  

 Coroa  Total  em  Cerômero  

(anterior/posterior) 

  

1.985  397  33  

 Restauração Metálica  

Fundida/Blindagens   

  

2.135   427  36  

Restaurações indiretas em Cerômero 

Inlays e Onlays  

  

880   176  15  

Próteses adesivas de resinas 

reforçadas – Ponte adesiva em 

Cerômero reforçada com fibra de 

polietileno de alta resistência/fibra 

de vidro  

  

  

0  0  0  

 Coroa Metaloplástica - Coroa Veneer 

com face estética de cerômero   

   

1.430  286  24  
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LOTE III 

Procedimento            

Grupo 07  - Órteses  

Próteses e Mat. Especiais  

Sub-Grupo 01  - Órteses  

Próteses e Materiais  

Especiais não 

relacionados ao ato 

cirúrgico Forma de  

Organização 07 - OPM 

em Odontologia  

Descrição do Procedimento  CBO Exigido  

  

  

Total de 

procedimentos  

do Contrato (60 

meses)  

Total Anual de 

Procedimentos  

Limite Mensal de 

Procedimentos  

Aparelho Ortopédico e 

Ortodôntico Removível  

Consiste na instalação de aparelho ortodôntico 

ou ortopédico removível por arco dentário.  

Cirurgião  

Dentista        

223208, 223236,  

223240,223272  

1.275 255 21 

Mantenedor de Espaço  

Confecção de mantenedor de espaço fixo: 

Barra transpalatina ou Arco Lingual de Nance 

ou Botão de Nance ou Botão de Nance 

modificado ou Banda Alça ou Banda Alça 

com Tubo ou Coroa-Alça ou Guia de Erupção 

ou AMEC ou Sistema Tubo-Barra.  

Cirurgião  

Dentista      

família 2232  

60 12 1 

07.01.07.007-2  
Placa 

Oclusal  

ACRÍLICO - Dispositivo confeccionado de 

forma individualizada, em resina acrílica, que 

se encaixa entre as arcadas dentárias. O 

objetivo deste aparelho é controlar as forças 

que agem no sistema mastigatório, promover 

alívio dos sintomas de DTM e proteger os 

dentes da atuação de cargas traumáticas 

adversas provenientes de hábitos 

parafuncionais.  

Cirurgião  

Dentista      

família 2232  

  

  

  

  

300  60  05  
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ACETATO - Dispositivo confeccionado de 

forma individualizada em acetato, que se 

encaixa entre as arcadas dentárias. O objetivo 

deste aparelho é controlar as forças que agem 

no sistema mastigatório, promover alívio dos 

sintomas de DTM e proteger os dentes da 

atuação de cargas traumáticas adversas 

provenientes de hábitos parafuncionais.   

Cirurgião  

Dentista      

família 2232  

  

  

  

  

75  
  

15  

  

02  
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ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

TABELA DE PROCEDIMENTOS POR LOTE E PREÇOS MÁXIMOS 
  

COD. SIGTAP PROCEDIMENTO 

VALOR 

UNITÁRIO 

TABELA 

SUS 

R$ 

COMPLE 

MENTAÇÃO 

SMSA/SUS- 

BH 

R$ 

VALOR 

UNITÁRIO 

MÁXIMO 

R$ 

TOTAL 

ANUAL 

DE 

PROCED 

IMENTOS 

VALOR 

TOTAL 

ANUAL 

R$ 

VALOR 

TOTAL 

60 MESES 

R$ 

LOTE I 

07.01.07.009-9 
Prótese Parcial Mandibular 

Removível (Cobalto Cromo)  
150,00 70,00 220,00 422 92.840,00 464.200,00 

07.01.07.010-2 
Prótese Parcial Maxilar  

Removível (Cobalto Cromo)  
150,00 70,00 220,00 254 55.880,00 279.400,00 

07.01.07.012-9 Prótese Total Mandibular  150,00 70,00 220,00 2.010 442.200,00 2.211.000,00 

07.01.07.013-7 Prótese Total Maxilar  150,00 70,00 220,00 2.959 650.980,00 3.254.900,00 

07.01.07.011-0 Prótese Temporária  24,15 70,00 94,15 1.444 135.952,60 679.763,00 

TOTAL LOTE I     1.377.852,60 6.889.263,00 

LOTE II 

07.01.07.014-5 

Núcleo Metálico Fundido -  150,00 - 150,00 504 75.600,00 378.000,00 

Coroa Total em Cerômero       150,00 - 150,00 396 59.400,00 297.000,00 

Restauração Metálica 

Fundida/Blindagens  
150,00 - 150,00 427 64.050,00 320.250,00 

Restaurações indiretas em 

Cerômero  Inlays e Onlays  
150,00 - 150,00 175 26.250,00 131.250,00 

Próteses adesivas de resinas 

reforçadas  
150,00 - 150,00 0 0 0 

Coroa Metaloplástica - 

Coroa Veneer  
150,00 - 150,00 283 42.450.00 212.250,00 

TOTAL LOTE II     267.750,00 1.338.750,00 
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LOTE III 

07.01.07.002-1  Aparelho Ortopédico e 

Ortodôntico Removível  
60,00 90,00 150,00 255 38.250,00 191.250,00 

07.01.07.006-4  Mantenedor de Espaço  10,00  130,00  140,00  12  1.680,00  8.400,00  

07.01.07.007-2  Placa Oclusal em  

ACRÍLICO  
23,54 116,46 140,00 60 8.400,00 42.000,00 

Placa Oclusal em  

ACETATO  
23,54 76,46 100,00 18 1.800,00 9.000,00 

TOTAL LOTE III      50.130,00 250.650,00 

VALOR TOTAL 

  

R$ 
 

1.695.732,60 
 

 

R$ 
 

8.478.663,00 

  

Obs.: A complementação da remuneração recurso financeiro oriundo do ROT/PBH incidirá apenas sobre os procedimentos estabelecidos nos LOTES I 

e III.  
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ANEXO III DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO SUS-BH 

  

 

Proposta: Oferta de Serviços de Próteses Totais Removíveis, Próteses Parciais Removíveis de 

Cromo e Cobalto, Próteses Parciais Removíveis Temporárias, Próteses Fixas 

(Coronárias/Intrarradiculares/Fixo-Adesivas), Placas Oclusivas e Aparelhos Ortodônticos  
  

   

À Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte/Comissão Especial de Licitação  

  

  

Edital de Chamamento Público nº: .......................  
  

A empresa/prestador de serviços _________________________, 

CNPJ____________________, com sede  na  Rua/Avenida 

________________________________, Bairro:________________________, Cidade de 

________________________________________, Estado de  _____________________________, 

CEP____________, Telefone 031-____________, e-mail ________________ através de seu 

representante legal, encaminha documentação necessária ao credenciamento/contratação para a 

prestação de serviços de confecção de próteses odontológicas, placas e aparelhos ortodônticos, para 

atender a demanda dos usuários da Rede SUS/BH, em consonância com a Tabela  de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, acrescida de incentivo financeiro 

pelo Recurso Orçamentário do Tesouro Municipal (ROT) para os lotes I e III.   

Declaramos estar de acordo com os termos deste Edital, e ter capacidade operacional para 

ofertar todos os procedimentos da demanda estimada para o município conforme estabelecido no 

Anexo I deste Termo de Referência, e no quadro abaixo, e nos comprometemos a não reduzir e/ou 

extrapolar o número de procedimentos mensais/anuais, sem a autorização prévia da SMSA/SUS-BH.  

  

Prazo de validade da Proposta apresentada: 120 (cento e vinte) dias  
  

Dados Bancários:                                                                                                                                 

Banco/nº:                                      

Agência nº:                                 

Conta Corrente nº:  

  

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a2

3
2

 

  

  

Código  

  

Procedimento  

Quant.  

Mensal  

Máxima  

Quant.  

Anual  

Máxima  

   

LOTE I  

  

070107009-9  Prótese Parcial Removível Cromo-Cobalto 

Mandibular   

    

070107010-2  Prótese Parcial Removível Cromo-Cobalto Maxilar      

070107012-9  Prótese Total  Mandibular      

070107013-7  Prótese Total  Maxilar      

070107011-0  Prótese Parcial Temporária      

   

LOTE II  

  

  

  

  

070107014-5  

Núcleo Matálico Fundido      

Coroa Total em Cerômero                            

Restauração Metálica Fundida/Bindagens      

Restaurações indiretas em Cerômero  Inlays e Onlays      

Ponte adesiva em Cerômero      

Coroa Metaloplástica - Coroa Veneer      

   

LOTE III  

  

070107002-1  Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível      

070107006-4  Mantenedor de Espaço      

070107007-2  
Placa Oclusal Acrílica       

Placa Oclusal de Acetato      

  

  

  

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

  

  

  

  

  

 

_________________________________ 

Assinatura e Carimbo do responsável legal da Empresa/Instituição 
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ANEXO IV DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA 

  

  

  

Para fins de participação no Chamamento Público  Nº XXX/2022 – SMSABH,  a empresa 

..................................................................................., sediada à 

........................................................................., devidamente inscrita sob o  

CNPJ:.........................................................., com vistas ao credenciamento junto à Secretaria 

Municipal da Saúde de Belo Horizonte,  para a prestação de serviços Técnicos Laboratoriais de 

Prótese Dentária, declara, conhecer e concordar com os preços estabelecidos na Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, com o complemento 

orçamentário-financeiro oriundo do ROT/PBH (Anexo II deste Termo de Referência) para os lotes I 

e III, com as normas da prestação destes serviços no SUS-BH, bem como, com os fluxos e regras 

pactuadas com a SMSA-BH e condições constantes no Termo de Credenciamento.   

  

  

  

  

Belo Horizonte, ___ de __________ de 2022.   

  

  

 

 

 

  

  

_____________________________________  

Representante Legal CPF nº  
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ANEXO V DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DE DIRETRIZES E NORMAS 

 

 

Para fins de participação  no Chamamento Público   Nº 003/2022  –  SMSABH,   a  empresa 

............................................................,        sediada        à ...................................................................., 

devidamente inscrita sob o  CNPJ , com vistas ao credenciamento junto à Secretaria Municipal da 

Saúde de Belo Horizonte, para a prestação de serviços Técnicos Laboratoriais de Prótese Dentária, 

declara 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 8.646/96, e na Portaria SMSA/SUS-BH nº 

0072/2019 (publicada no DOM-PBH em 05/04/2019). 

 

 

 

Belo Horizonte,  de  de 2022. 

 

 

 

 

______________________________ 

Representante Legal CPF nº 
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ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DE 

HABILITAÇÃO 

 

 

Para fins de participação  no Chamamento Público   Nº 003/2022  –  SMSABH,   a  empresa  

.....................................................................,        sediada        à ..........................................................., 

devidamente inscrita sob o  CNPJ , com vistas ao credenciamento junto à Secretaria Municipal da 

Saúde de Belo Horizonte, para a prestação de serviços Técnicos Laboratoriais de Prótese Dentária, 

declara a inexistência de fato impeditivo da habilitação, ficando obrigado a declarar a 

superveniência de qualquer fato, na forma do § 2º, do artigo 32, da Lei nº 8.666/93. 

 

 

Belo Horizonte,  de  de 2022. 

 

 

 

 

_____________________________ 

Representante Legal CPF nº 
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ANEXO VII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGADOR 

 

 

Para fins de participação  no Chamamento Público   Nº 003/2022  –  SMSABH,   a  empresa 

....................................................................,        sediada        à ............................................................, 

devidamente inscrita sob o  CNPJ , com vistas ao credenciamento junto à Secretaria Municipal da 

Saúde de Belo Horizonte, para a prestação de serviços Técnicos Laboratoriais de Prótese Dentária, 

declara 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 

 

 

Belo Horizonte,  de  de 2022. 

 

 

 

 

___________________________ 

Representante Legal CPF nº 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a2

3
7

 

 

ANEXO VIII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

COMPROVAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA/OPERACIONAL 
  

  

1. RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS QUE COMPÕEM A EQUIPE TÉCNICA:  
  

Empresa/instituição:  

CNPJ:  

Endereço:  
   

NOME DO PROFISSIONAL  
CARGO E/OU 

FUNÇÃO  

CARGA  

HORÁRIA  

SEMANAL  
CRO 
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2. RELAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESSENCIAIS PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO 
 

2.1. PRÓTESE PARCIAL CROMO COBALTO/PRÓTESE TOTAL/ PROTESE PARCIAL 

TEMPORÁRIA   

 

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Articulador tipo Charneira     

Bico de Gás ou Lamparina    

Cortador de Gesso    

Fogão para Cocção com botijão de gás    

Forno para fundição da liga cromo-cobalto    

Motor de Bancada para Acabamento Protético    

Mufla     

Panela Polimerizadora    

Prensa de Cocção    

Prensa Hidráulica    

Torno para Polimento     

Unidade de fundição (centrífuga + maçarico)    

Vibrador     

    

    

     

  

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  

  

  

  

2.2. PRÓTESES FIXAS E INTRARRADICULARES  
  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Articulador tipo Charneira     

Bico de Gás ou Lamparina     

Cortador de Gesso     

Forno para fotopolimerização de cerômero    

Forno de fundição    

Motor de Bancada para Acabamento Protético    

Torno para Polimento     

Unidade de fundição (centrífuga + maçarico)    

Vibrador    

    

    

      

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  
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2.3 PLACA OCLUSAL ACETATO/ACRÍLICA  
  

  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Cortador de Gesso     

Motor de Bancada para Acabamento Protético    

Mufla    

Plastificadora à Vácuo    

Prensa Hidráulica    

Vibrador    

     

    

    

Escrever nos espaços em branco, o(s) nome(s) do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no    

quadro.  

  

  

2.4. MANTENEDOR DE ESPAÇO E APARELHO ORTODÔNTICO REMOVÍVEL  
  

EQUIPAMENTO  QUANTIDADE  

Articulador tipo charneira     

Aparelho soldador ortodôntico    

Cortador de gesso     

Motor de bancada para acabamento protético    

Panela polimerizadora    

Torno para polimento    

Vibrador    

    

    

  

Escrever nos espaços em branco, o nome do(s) equipamento(s) não relacionado(s) no quadro.  

  

  

  

  

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

 

 

 

 

 

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

Assinatura e carimbo do responsável legal da Empresa/Instituição 
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ANEXO IX DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO E DESEMPATE 

 

 

Critérios de pontuação para classificação do prestador, de acordo com sua capacidade 

técnica/operacional, estrutural e administrativa para execução dos serviços, objeto deste documento.  

  

   

1. INFORMAÇÃO GERAL:  
   

1.1. As informações aqui prestadas deverão ser devidamente comprovadas ou referenciadas caso 

estejam presentes em qualquer outro documento.  

  

1.2. Conforme o subitem 19.1.2 do Termo de Referência terá preferência para contratação, os 

prestadores públicos, seguidos pelas entidades filantrópicas e pelas entidades sem fins lucrativos, 

segundo o § 1º, do artigo 199, da Constituição da República, e artigo 25, da Lei Federal n.º 

8.080/90.   

  

1.3. Terão prioridade os prestadores com maior gabarito e capacidade técnica operacional própria 

para a realização dos procedimentos ofertados, levando-se em conta o número e a qualificação 

do corpo técnico (recursos humanos), número de equipamentos essenciais para a realização do 

serviço e a estrutura física do laboratório, comprovadas no Anexo VIII deste Termo de 

Referência.  

  

1.4. Serão selecionados os prestadores inseridos nas condições acima que obtiverem as maiores 

pontuações, classificados em ordem decrescente, conforme os critérios relacionados abaixo.  

  

  

2. CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO  
  

2.1. A análise da capacidade técnica/operacional/estrutural, para efeito de avaliação e pontuação, 

obedecerá aos seguintes parâmetros:   

  

a) Será computado 01 (um) ponto para cada ano de experiência com a prestação de serviço para 

a Rede SUS-BH; (Pontuação máxima 10);  

  

b) Número total de Técnicos em Prótese Dental e Cirurgião Dentista, vinculados ao Prestador, 

incluindo o responsável técnico do Laboratório: será pontuado 01 (um) ponto para cada 

profissional; (Pontuação máxima 10);  

  

c) Será acrescido mais 01 (um) ponto para o Cirurgião Dentista vinculado ao laboratório que 

tiver curso de pós-graduação em Prótese, devidamente comprovada;  

  

d) Será acrescido mais 01 (um) ponto para o Técnico em Prótese Dental vinculado ao laboratório 

que tiver realizado curso de aperfeiçoamento em prótese, devidamente comprovado;  

  

e) Será dado 01 (um) ponto para cada equipamento essencial para a execução dos procedimentos, 

existente no laboratório e informados no Anexo VIII deste Termo de Referência.  
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2.2. Para os itens 7, 8 e 9 será pontuado com 1 (um) ponto ao item assinalado como Sim (S). 

 

2.3. A coluna Pontos Obtidos será preenchida pela Comissão de Avaliação das Propostas, após 

avaliar e certificar a veracidade dos dados informados.  

   

INFORMAÇÃO GERAL  

Razão Social:  

Nome Fantasia:  

Natureza da Instituição: (  ) Pública (  ) Filantrópica (  ) Sem Fins Lucrativos (  ) Privada (  )  

C.N.P.J. :  

Endereço Completo:  

Bairro:                                                               Município:  

Telefone:                                                           Fax:   

Responsável Técnico:  

Conselho Regional de Odontologia: n.º:   

   

INFORMAÇÃO PARA PONTUAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 

Para os itens abaixo fazer um X no Sim (S) ou Não (N) 
S  N  N°  

Pontos 

Obtidos  

1. Possui experiência com a prestação de serviço para a 

Rede SUSBH? Nº de anos?  
        

2. Número de Técnico em Prótese Dentária-TPD, vinculado 

ao laboratório  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

3. Número de Técnico em Prótese Dental com 

aperfeiçoamento nos últimos dois anos  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

4. Número de Cirurgião Dentista – CD, vinculado ao 

laboratório.   

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

5. Número de Cirurgião Dentista com Pós- Graduação em 

Prótese, vinculado ao laboratório.  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

6. Nº total de equipamentos essenciais para a prestação do 

serviço  

não se  

aplica  

não se  

aplica  
    

7. Possui estrutura e espaço físico apropriado, dentro das 

normas e demais regulamentos sanitários vigentes e 

adequado para atender essa demanda?  
    

não se  

aplica  
  

8. Possui programa de manutenção preventiva dos 

equipamentos?  
    

não se  

aplica  
  

9. Possui programa informatizado para controle da logística 

e da produção?  
    

não se  

aplica  
  

Total de Pontos  

  

  

3. CRITÉRIOS DE DESEMPATE:  
  

3.1. Em caso de empate, considerar-se-á como melhor classificado:  

  

a) Caso tenha prestado serviço à rede SUS-BH, aquele prestador com melhor histórico 

pregresso; 
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b) Caso não tenha prestado serviço à rede SUS-BH, aquele com melhor Atestado(s) de 

Capacidade Técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, conforme 

item 9.2 do Termo de Referência.  
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ANEXO X DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

DECLARAÇÃO DAS MARCAS DOS PRODUTOS UTILIZADOS 

 

 

Para fins de participação no Chamamento Público Nº XXX/2022 – SMSA/BH, a empresa 

_________________________________________________________ - C.N.P.J. nº 

___________________, declara, abaixo, as seguintes marcas dos produtos usados para a confecção 

das próteses dentárias, placas oclusais e aparelhos ortodônticos:   

a) Dentes Artificiais  - Marca: _______________________________________   

b) Cerômero  - Marca: _____________________________________________  

c) Resinas Termopolimerizáveis – Marca: _____________________________  

d) Resinas Autopolimerizáveis – Marca: _______________________________  

e) Fios Ortodônticos – Marca: ________________________________________                

  

Declaramos, também, que caso a nossa empresa seja considerada vencedora, estaremos 

confeccionando as próteses dentárias, placas e aparelhos ortodônticos com os produtos das marcas 

mencionadas acima. Se eventualmente, por questões técnicas, for necessária a troca da marca 

especificada acima, será formalizado, com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas, à 

Comissão de Avaliação desta Secretaria Municipal de Saúde para que seja efetuada a análise e a 

aprovação da nova marca a ser utilizada.   

  

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente declaração.   

  

  

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Assinatura do responsável 
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ANEXO XI DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS 
  

Empresa: ______________________________________________________________  
  

CRITÉRIOS PARA A AVALIAÇÃO DAS AMOSTRAS  

  

CRITÉRIO 1 – Estética: verificar a cor e o formato dos dentes (e gengivas).  

CRITÉRIO 2 – Caracterização: verificar a escultura dos elementos da prótese.   

CRITÉRIO 3 – Acabamento: verificar a ausência de excessos, rebarbas, oxidações e/ou corrosões, ou 

qualquer alteração no metal, bem como a lisura das superfícies.  

CRITÉRIO 4 – Polimento: verificar a ausência de rugosidades e porosidades.  

  

LOTE 

DESCRIÇÃO 

DO 

SERVIÇO 

CRITÉRIO 1 

Estética 

CRITÉRIO 2 

Caracterização 

CRITÉRIO 3 

Acabamento 

CRITÉRIO 4 

Polimento 

Conclusão/ 

Resultado 

 

Prótese Parcial 

Removível 

(Cobalto 

Cromo) 

     

 Prótese Total      

 

 
Prótese 

Temporária 
     

 

 
Mantenedor de 

Espaço 
     

 

 

Aparelho 

Ortopédico e 

Ortodôntico 

Removível 

     

 

 
Placa Oclusal 

em Acrílico 
     

 

 
Placa Oclusal 

em Acetato 
     

 

 
Coroa Total em 

Cerômero 
     

 

Coroa 

Metaloplástica 

Veneer com 

face estética de  

Cerômero 

     

  

Conclusão: De acordo com o item 13.1.1.1 do Edital, a empresa.está:  Aprovada (  )  Reprovada (  )  

  

Justificativa:   
   

Responsáveis pela Avaliação:   
  

 Data: _____/____/_____  
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ANEXO XII DO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

FORMA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

  

 

INTRODUÇÃO:  

  

Visando garantir a qualidade do atendimento aos usuários do SUS-BH, o prestador deverá 

atender às necessidades, condições e normas fixadas pela SMSA/SUS-BH para a execução dos 

serviços contratados.   

  

 

1. ORDEM DE SERVIÇO:  
  

1.1. O impresso para a “Ordem de Serviço” dever ser providenciado/reproduzido pela 

CONTRATANTE, conforme os modelos constantes nos Anexos XIII e XIV deste Termo de 

Referência, e ser disponibilizado em quantidade suficiente para os Centros de Saúde/CEO e 

conveniados.  

  

1.2. Para autorizar a execução de cada etapa/trabalho, deverá ser emitida Ordem de Serviço em duas 

vias, preenchida pelo Cirurgião dentista do Centro de Saúde solicitante ficando a primeira via 

com o prestador e a segunda via com o Centro de Saúde da SMSA/SUS-BH que der origem à 

mesma. A segunda via deverá ser arquivada no prontuário do usuário.  

  

1.3. A Ordem de Serviço deverá ter todos os seus campos devidamente preenchidos, com todas as 

informações necessárias, sem rasuras, em letra legível, datada, assinada, carimbada. Atentar para 

o registro do Nome e data de nascimento de forma completa e correta.  

  

a) A Ordem de Serviço é um documento de extrema importância, por isso o seu preenchimento 

deve ser correto e sem rasuras. As informações da Ordem de Serviço servirão de base para o 

atestamento. 

 

b) A segunda via da Ordem de Serviço deverá ser arquivada junto ao prontuário do usuário, 

para ser conferida quando o trabalho realizado no laboratório retornar ao Centro de Saúde, 

NÃO DEVENDO SER DESCARTADA, pois é uma prova documental.   
  

  

2. PRAZOS, LOCAIS DE ENTREGA E RECOLHIMENTO:  
  

2.1. Recolhimento e Entrega dos trabalhos:  
  

2.1.1. Para cada Ordem de Serviço relativa à entrega de cada etapa ou trabalho concluído, emitida 

pelos profissionais da SMSA e/ou conveniadas, o prestador deverá cumprir os seguintes 

prazos máximos de entrega:  

  

a) Para os trabalhos da Atenção Primária: para a entrega de cada etapa ou trabalho 

concluído referente às próteses que estão sendo realizadas na Atenção Primária, o prazo 

será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro dia útil 

subsequente à data da chegada do trabalho na Gerência Regional de Saúde. A 

Gerência Regional de Saúde deverá acordar com os Laboratórios para que, no mínimo 
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três vezes por semana, realize o recolhimento e/ou a entrega dos trabalhos, e, se a 

demanda assim o exigir, diariamente. 

 

b) Para os trabalhos da Atenção Secundária – CEO/Conveniada: para a entrega de 

cada etapa ou trabalho concluído referente às próteses, placas ou aparelhos  ortodônticos 

realizados, o prazo será de 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do primeiro 

dia útil subsequente à data da conclusão da etapa pelo especialista do 

CEO/Conveniada. Para tanto é necessário que o laboratório compareça  diariamente 

nestes locais para o recolhimento dos trabalhos. O Gerente do CEO ou o responsável 

pela Conveniada deverá acordar com os Laboratórios o seu comparecimento diário para 

recolher e entregar os trabalhos.   

  

c) O início dos trabalhos dar-se-á imediatamente após a assinatura do contrato,  

mediante a emissão da Ordem de Serviço, quando a SMSA/SUS-BH (Gerência 

Regional/CEO/Conveniada) deverá informar ao(s) prestador(es) o momento para 

o início do recolhimento dos trabalhos nas unidades assistenciais. A partir de então, 

cada PRESTADOR estabelecerá a sua rotina de recolhimento e entrega junto à 

cada Gerência  

Regional/CEO/Conveniada, conforme a demanda.  
  

2.1.2. Nota de Entrega - A entrega das próteses/placas/aparelhos ou etapa produzida, sempre 

será acompanhada da “Nota de Entrega - Comprovante de Prestação do Serviço”. Este 

impresso deverá ser providenciado pelo próprio prestador e deverá conter, principalmente, 

os seguintes dados: Nome completo do usuário e data de nascimento; Nome do Centro de 

Saúde; Nome do Cirurgião Dentista responsável; Data da entrada do trabalho no 

laboratório; Data Prevista para entrega do trabalho ao Centro de Saúde solicitante e a Data 

real da entrega pelo Laboratório na Unidade solicitante.  

  

a) Este documento será o comprovante de que o prestador executou o serviço, conforme 

solicitado pelo profissional e descrito na Ordem de Serviço. Esta nota de entrega será 

revisada pelo profissional solicitante e ficará arquivada no prontuário do usuário, 

para realizar a conferência em relação ao trabalho que foi executado e entregue, e 

facilitar o futuro atestamento.   

          

2.2. Locais de entrega e de recolhimento:  
  

2.2.1. As próteses odontológicas e demais serviços objeto deste documento, bem como suas 

etapas de produção deverão ser recolhidas/entregues pelo prestador, diariamente, se a 

demanda assim exigir, no horário de 08:00 as 17:00 horas, sempre nos dias úteis, ou 

conforme horário acordado entre as partes, nos locais discriminados abaixo: 

  

a) Centro de Especialidades Odontológicas Centro Sul: Endereço: Rua Carijós, nº 528, 

8º, 9º e 10º andar – Centro. Belo Horizonte – MG.   

   

b) Centro de Especialidades Odontológicas Paracatu: Endereço: Rua dos Goitacazes, 

nº 1550 – Barro Preto – Belo Horizonte – MG.  

  

c) Centro de Especialidades Odontológicas Barreiro: Endereço: Avenida Menelick de 

Carvalho, nº 10 – Barreiro de Cima – Belo Horizonte – MG.  
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d) Centro de Especialidades Odontológicas Venda Nova: Endereço: Rua Eugênio 

Volpini, nº 143 – São João Batista – Venda Nova – Belo Horizonte – MG.  

 

e) Centros de Saúde, endereços no link: 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxon

omiaMenuPortal&app=pbh&tax=53737&lang=pt_br&pg=5120&taxp=0 &  

 

f) Gerências Regionais de Saúde (Distritos Sanitários), endereços no link:  

http://www.pbh.gov.br/smsa/montapagina.php?pagina=distritos/bairros.html  

 

2.2.2. Outros locais para recolhimento e entrega de trabalhos poderão ser acrescentados 

progressivamente pela Contratante, de acordo com a necessidade do serviço, mediante 

comunicação prévia ao prestador. 

 

2.2.3. O Prestador deverá responsabilizar-se pelo transporte e entrega dos trabalhos 

confeccionados, desde o seu estabelecimento até o local determinado pela SMSA/SUS-

BH. Também é da sua responsabilidade garantir a integridade do trabalho transportado e 

o fornecimento de embalagens apropriadas, resistentes e individuais, conforme 

discriminado no Anexo XV deste Termo de Referência. 

Para transportar os trabalhos, devidamente acondicionados nas embalagens individuais, o 

prestador de serviços deverá disponibilizar, no mínimo, 02 (duas) pastas (malotes) para 

cada Centro de Saúde, personalizadas e identificadas com o nome do Centro de Saúde e 

do prestador de serviços, conforme discriminado no Anexo XV deste Termo de Referência. 

A SMSA/BH poderá solicitar outros malotes, conforme a necessidade do serviço.  

 

 

3. EXECUÇÃO DO SERVIÇO:  
 

3.1. Os serviços que constituem o objeto deste Credenciamento serão executados por profissionais, 

legalmente habilitados, sob a responsabilidade do(s) prestador(es) contratado(s), em 

estabelecimento próprio, sem ônus para a SMSA-BH, observando as normas sanitárias e a 

legislação vigente.  

  

3.2. No processo de execução das próteses, o prestador fica proibido de prestar qualquer assistência 

direta ao usuário, conforme Resolução do Conselho Federal de Odontologia nº 185/93, § 2º, 

inciso I: É vedado aos técnicos em Prótese Dentária: I - prestar, sob qualquer forma, assistência 

direta a clientes. Nos casos de descumprimento de regras e condições fixadas para o atendimento, 

o prestador será descredenciado.  

  

3.3. Caberá aos profissionais da SMSA/SUS-BH, a identificação dos trabalhos a serem executados 

pelo laboratório. Esta identificação deverá estar escrita em cada modelo de gesso, em local 

visível, que não será usado para a fixação no articulador, e deverá conter: Nome completo 

do usuário /Centro de Saúde/Dentista solicitante.   
  

3.4. O PRESTADOR deverá garantir a oferta de procedimentos mensal e anual apresentada na 

proposta do Chamamento (Anexo III deste Termo de Referência), e coerente com a sua 

capacidade operacional informada no Anexo VIII pertencente a este Termo de Referência.   

  

3.5. Caberá ao prestador de serviços realizar o controle mensal da sua produção, evitando-se o 

extrapolamento do limite mensal/anual estabelecido. Caso ocorra extrapolamento, este deverá 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&amp;pIdPlc=ecpTaxono
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ser compensado e descontado do quantitativo apresentado no mês seguinte. Este fato não deverá 

ser recorrente.   

  

3.6. Os trabalhos deverão ser executados pelo prestador na mesma sequência de entrada das Ordens 

de Serviço, independentemente do tipo de prótese e/ou placa/aparelho ortodôntico a ser realizado. 

Casos excepcionais de priorização poderão ocorrer e serão especificados formalmente pelo 

profissional responsável na respectiva Ordem de Serviço. 

 

3.7. Caberá ao prestador de serviços recolher os trabalhos nos locais designados pela SMSA/SUS-

BH e devolvê-los no mesmo local durante as fases intermediárias do processo e após a sua 

conclusão, cuidando para que não ocorra extravio dos mesmos. Para tanto, deverá verificar a 

identificação do usuário/Unidade de saúde/dentista solicitante que consta na Ordem de serviço. 

O serviço administrativo do laboratório, ao retirar os trabalhos dos malotes e constatar a falta de 

identificação na Ordem de Serviço, deverá entrar em contato com a Unidade de Saúde 

correspondente, imediatamente, e complementar a Ordem de Serviço. Caso o modelo de gesso 

esteja sem a identificação, proceder da mesma forma, e executar o trabalho. Em momento 

oportuno, esclarecer ao dentista solicitante acerca desta obrigação. (subitem 3.3 acima)  

  

3.8. Caberá aos profissionais da SMSA/SUS-BH manter a guarda, no Centro de 

Saúde/CEO/conveniada, dos modelos/trabalhos não finalizados por um período de 01 (um) ano, 

mesmo após constatado o abandono por parte do usuário e feito o atestamento. Este material 

poderá ser descartado após 01 (um) ano em caso de abandono ou falecimento do usuário, 

independente do período. Registrar, no prontuário a data do falecimento, a data do descarte e a 

data do atestamento/cadastro no SISREG (item 5). Se foi feito atestamento através do cadastro 

do usuário no sistema SISREG, imprimir a sua ficha de cadastro e anexar ao prontuário.   

  

3.9. É de responsabilidade do prestador de serviços recusar a execução de trabalho solicitado, 

se for detectado problemas na moldagem, ou em outras etapas que dificultem a execução 

do mesmo, bem como, se a Ordem de Serviço deixar dúvidas acerca do serviço a ser 

executado. Neste caso, o prestador deverá comunicar-se formalmente com o profissional de 

saúde responsável pelo atendimento clínico ao usuário e devolver o trabalho, solicitando a 

repetição da etapa em que foi detectado o problema ou esclarecer ou providenciar/refazer a 

Ordem de Serviço.   

  

3.10. Diante de dúvida(s) para a execução do trabalho requisitado, o prestador NÃO deverá dar 

início ao mesmo sem antes entrar em contato com o profissional solicitante e esclarecer a(s) 

dúvida(s).   

  

3.11. É de responsabilidade do PRESTADOR recusar a execução do trabalho solicitado caso o 

mesmo tenha sido iniciado em outro laboratório. Nesta situação, o prestador de serviços 

deverá devolvê-lo imediatamente ao profissional solicitante.   

  

3.12. Conforme o subitem 3.2 acima, as etapas clínicas (atendimento clínico direto ao usuário) 

necessárias para a adaptação dos trabalhos odontológicos que são objeto deste documento, serão 

executadas, exclusivamente, por profissionais cirurgiões dentistas da SMSA/SUS-BH ou 

conveniada.   

  

3.13. O prestador deverá garantir a boa qualidade dos serviços e dos trabalhos confeccionados e 

entregues, devendo executá-los de acordo com a proposta apresentada para a habilitação, 

rigorosamente dentro das respectivas normas técnicas de execução e especificações contidas 

neste documento, descritas a seguir.  
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3.13.1. Próteses Parciais Removíveis Cromo Cobalto - Maxilar Cod. SIGTAP:  

0701070102 e Mandibular Cod. SIGTAP: 0701070099  
  

3.13.1.1. Serão executadas a partir da confecção de modelos de gesso tipo III ou IV, por 

meio da técnica convencional, preconizada pela literatura vigente que 

reproduzem as arcadas e os rebordos residuais dos usuários. Deverão ser 

confeccionadas com estrutura metálica em liga de cromo cobalto, contendo 

dispositivos metálicos posicionados individualmente em dentes 

remanescentes em quantidade suficiente para assegurar a retenção da prótese, 

segundo requisitado pelo dentista solicitante e que consta na Ordem de 

Serviços. Deverão conter também dispositivos de retenção que melhorem a 

fixação da resina acrílica na estrutura metálica. Os dentes artificiais devem ser 

de resina acrílica melhorados pelo IPN (rede polimérica interpenetrada) nas 

cores e modelos indicadas pelo cirurgião dentista solicitante, e deverão ser 

unidos às bases confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, e à 

estrutura metálica. As cores, tamanhos e formas dos dentes deverão estar de 

acordo com a especificação determinada pelo cirurgião dentista solicitante, na 

Ordem de Serviço. O metal utilizado na fundição deverá ser a liga de cromo 

cobalto e não poderá ser obtido de metal refundido. A liga metálica de cromo 

cobalto utilizada para fundição da estrutura metálica deve atender a seguinte 

especificação de qualidade “liga metálica de cromo e cobalto de boa 

qualidade que assegure a manutenção das características essenciais de 

resistência e flexibilidade do metal, face às exigências do processo 

mastigatório e da repetida inserção e remoção das próteses pelo usuário, 

de modo que sejam registradas perdas mínimas nessas características em 

função do uso”. A composição química da liga de cromo cobalto deve ser de 

63% de cobalto; 28% de cromo; 5% de molibdênio; outros <5%.   

  

3.13.1.2. A união entre a base  confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e 

a base dos dentes de acrílico deverá ter obrigatoriamente retenção adicional 

através de cavidade feita com broca n° 5 nos dentes da prótese para aumentar 

a fixação dos mesmos, conferindo maior retentividade e resistência 

mastigatória.   

  

3.13.1.3. As etapas laboratoriais de confecção das Próteses Parciais Removíveis em 

Cromo Cobalto executadas a partir dos modelos de gesso, serão as seguintes:  

a) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada); 

b) Estrutura de Metal/Roach;  

c) Confecção da sela acrílica;   

d) Confecção e montagem de planos de orientação em cera;   

e) Montagem dos dentes na Prótese Parcial Removível;  

f) Inclusão e Prensagem de Prótese Parcial Removível;  

g) Acabamento e polimento final das próteses.  

  

3.13.1.4. A confecção da moldeira individual não terá ônus para a SMSA/SUSBH, por 

ser considerada como etapa para a confecção da prótese.  

  

3.13.1.5. As Próteses Parciais Removíveis de Cromo Cobalto podem ser solicitadas 

com   reforço   nos   dentes   de   acrílico. Este reforço é denominado 

Blindagem e está descrito no subitem 3.13.4.4 alínea “b” abaixo.  
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3.13.1.6. Caso seja necessária a realização de ajustes, após a entrega final, deverá ser 

realizado um novo polimento sem ônus para a SMSA/SUS-BH. 

 

3.13.2. Próteses Totais Removíveis Maxilar Cod. SIGTAP: 0701070137 e Próteses Totais 

Removíveis Mandibular Cod. SIGTAP: 0701070129  
                                                                                

3.13.2.1. São confeccionadas a partir de modelos de gesso tipo III, por meio da técnica 

convencional, preconizada pela literatura vigente que reproduzem as arcadas 

e os rebordos residuais dos usuários, com dentes artificiais de resina acrílica 

unidos a bases de resina acrílica termopolimerizável.  As bases 

individualizadas em resina acrílica termopolimerizável deverão ser 

confeccionadas com a resina acrílica em tom de rosa natural com veias, 

tomando- se como referência a cor “Rosa Natural com Veias”, da marca 

“Clássico”, para qualquer tipo de prótese removível mencionada neste Edital. 

A cor cristal/transparente/incolor do acrílico deve ser proporcionada com a cor 

rosa para obter certa transparência das próteses e melhor adequação estética 

das mesmas aos rebordos residuais dos usuários. No caso das próteses 

superiores, a região do palato sempre será prensada com acrílico 

cristal/transparente/incolor. Os dentes artificiais de resina acrílica utilizados 

em todos os tipos de prótese mencionados devem atender a seguinte 

especificação mínima de qualidade: dentes de resina acrílica melhorada com 

IPN (rede polimérica interpenetrada) nas cores e modelos indicadas pelo 

cirurgião dentista solicitante. A união entre a base confeccionada em resina 

acrílica termopolimerizável e a base dos dentes de acrílico deverá ter 

obrigatoriamente retenção adicional através de cavidade feita com broca n° 5 

nos dentes da prótese para aumentar a fixação dos mesmos, conferindo maior 

retentividade e resistência mastigatória.  

  

3.13.2.2. As etapas laboratoriais de confecção das Próteses Totais Removíveis 

Odontológicas a partir dos modelos de gesso serão as seguintes:   

a) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada pelo profissional 

responsável);  

b) Confecção de chapa (base) de prova em acrílico autopolimerizável;  

c) Confecção e montagem de planos de orientação em cera;  

d) Montagem dos modelos de gesso em articulador, após acerto dos planos de 

orientação;  

e) Montagem dos dentes em cera;  

f) Inclusão e Prensagem;  

g) Acabamento e polimento final das próteses.  

  

- Reparo na Base da Prótese  

Esta fase não é laboratorial. Pode ser utilizada para corrigir eventual 

desadaptação e distorção da chapa de prova. O CIRURGIÃO DENTISTA 

poderá realizar o reembasamento com pasta zinco enólica para melhor 

adaptação da base para a prótese.  

  

3.13.2.3. A confecção da moldeira individual não terá ônus para a SMSA/SUSBH, 

pois será considerada como etapa para a confecção da prótese.   
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3.13.2.4. Caso seja necessário a realização de ajustes após a entrega 

final/incorporação, deverá ser realizado um novo polimento, sem ônus para 

a SMSA/SUS-BH.   

  

3.13.2.5. As Próteses Totais Removíveis também poderão ser solicitadas pelos 

profissionais da Contratante para execução pela técnica de prótese imediata. 

 

3.13.3. Prótese Temporária - Prótese Parcial Temporária Acrílica Mandibular ou Maxilar 

Cod. SIGTAP: 0701070110  
  

3.13.3.1. É uma prótese dento-muco-suportada ou dento-suportada, e indicada para 

reabilitar usuários parcialmente desdentados na mandíbula e/ou na maxila.  

  

3.13.3.2. Estas próteses odontológicas serão confeccionadas com dentes de resina 

acrílica melhorada com IPN (rede polimérica interpenetrada) e unidos a 

bases individualizadas confeccionadas em resina acrílica termopolimerizável, 

obtidas a partir de modelos de gesso tipo III que reproduzem as arcadas e os 

rebordos residuais dos usuários. As bases individualizadas em resina acrílica 

termopolimerizável deverão ser confeccionadas com a resina acrílica em tom 

de rosa natural com veias, tomando-se como referência a cor “Rosa Natural 

com Veias”, da marca “Clássico” para qualquer tipo de prótese removível 

mencionada neste Edital. A cor cristal/transparente/incolor do acrílico deve ser 

proporcionada com a cor rosa para obter certa transparência das próteses e 

melhor adequação estética das mesmas aos rebordos residuais dos usuários. 

No caso das próteses superiores, a região do palato sempre será prensada com 

acrílico cristal/transparente/incolor. Deverão possuir grampos de aço com 

espessura 0.8 mm, adaptados individualmente em dentes remanescentes, em 

quantidade suficiente para assegurar retenção da prótese. A união entre a base 

confeccionada em resina acrílica termopolimerizável e a base dos dentes de 

acrílico deverá ter obrigatoriamente retenção adicional através de cavidade 

feita com broca n° 5 nos dentes da prótese para aumentar a fixação dos 

mesmos, conferindo maior retentividade e resistência mastigatória.  

  

3.13.3.3. As etapas laboratoriais de confecção das Prótese Parcial Temporária Acrílica 

a partir dos modelos de gesso serão as seguintes:  

a) Montagem dos modelos de gesso em articulador (se necessário);  

b) Confecção de Moldeira Individual (quando solicitada);  

c) Confecção e montagem de planos de orientação em cera (quando solicitada);  

d) Montagem dos dentes em cera;  

e) Inclusão e Prensagem (com palato incolor para superiores) conforme 

descrito acima;  

f) Acabamento e polimento final das próteses, mesmo após possíveis ajustes 

que venham a ser realizados depois de sua incorporação.  

 

3.13.3.4. Estas próteses também poderão ser solicitadas pelos profissionais da 

SMSA/SUS-BH para execução pela técnica de prótese imediata.  

  

3.13.3.5. Para o atestamento das próteses removíveis Totais, Parciais de ComoCobalto 

e Temporárias, o prestador deverá identificar em campo próprio o arco 

dental correspondente ao trabalho que foi realizado.  
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3.13.4. Próteses Coronárias/ Intra-Radiculares Fixas/Adesivas (por elemento) Cod. 

SIGTAP: 0701070145  
  

3.13.4.1. Consiste na confecção laboratorial de coroas, restaurações parciais indiretas 

(onlays e inlays), incrustações (Restaurações Metálicas Fundidas e 

Blindagens), próteses convencionais ou adesivas metálicas, metaloplásticas, 

metalocerâmicas, resinas reforçadas, porcelanas puras, coroas com encaixe 

e/ou núcleos intra radiculares, por elemento dental. 

 

3.13.4.2. As etapas laboratoriais de confecção dessas próteses devem ser executadas a 

partir dos modelos de gesso, conforme o planejamento estabelecido pelo 

profissional solicitante. Poderão ser confeccionadas em metal ou cerômeros, 

de acordo com definição do dentista solicitante, de forma a proporcionar bom 

vedamento periférico e assegurar resistência ao processo mastigatório.  

  

3.13.4.3. Para o atestamento das próteses fixas (coroas, núcleos metálicos, 

RMF/Blindagem e ponte adesivas), o prestador deverá identificar em 

campo próprio, o número correspondente ao elemento dental para o qual 

foi realizado o trabalho.   

  

3.13.4.4. Compreendem os seguintes trabalhos protéticos:  

  

a) Núcleo Metálico Fundido (Inclusão e Fundição): Inclui a Escultura 

(quando solicitada), a inclusão e a fundição em liga metálica odontológica 

não reaproveitada/refundida, composta de prata (+ 76 a 80%); estanho (+ 20 

a 24) e Cobre (menor que 1%). As esculturas dos núcleos serão realizadas 

pelos profissionais dos Centros de Especialidades Odontológicas ou podem 

ser solicitadas ao laboratório CONTRATADO.  

  

b) Restauração Metálica Fundida (RMF) / Blindagem: Inclui a escultura, a 

inclusão, a fundição e o polimento. A fundição deverá ser em liga metálica 

odontológica não reaproveitada/refundida, composta de prata (+ 76 a 80%); 

estanho (+ 20 a 24) e Cobre (menor que 1%), utilizada para confeccionar 

restauração metálica (INLAYS, ONLAYS, 4/5 E COROAS TOTAIS).  

          

Blindagem é um reforço metálico feito em alguns dentes de acrílico da 

Prótese Parcial Removível de Cromo Cobalto e tem como função aumentar 

a resistência mastigatória e durabilidade da prótese. A Blindagem também 

é ideal para manter a dimensão vertical de oclusão. A confecção da 

blindagem é realizada durante a confecção e fundição da estrutura metálica 

da PPR, ou seja, antes da fase de prensagem. O metal usado na blindagem 

dos dentes de acrílico das próteses parciais removíveis é o mesmo 

utilizado na estrutura metálica das Próteses Parciais Removíveis de 

Cromo Cobalto. Este reforço deve ser definido pelo profissional solicitante 

e deve ser aprovado pelo gerente do Centro de Saúde. 

Como não consta Blindagem na Tabela do SUS, isto é, não tem código 

SIGTAP, para efeito do pagamento, cada Blindagem corresponderá ao 

valor de 01 (uma) RMF, sendo o valor total a ser pago, correspondente 

ao número de dentes blindados. Para o atestamento das Blindagens, o 

prestador deverá identificar os elementos dentais para os quais foram 

solicitadas e realizadas as blindagens.   
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c) Restauração em Cerômero Inlay e Onlay: É uma restauração 

odontológica indireta confeccionada em cerômeros com mais de 73% de 

carga cerâmica micro-fina a base de silicato de zircônia, utilizando forno 

para cerômeros. A cor será definida pelo profissional solicitante.  

  

d) Coroa Total em Cerômero (anterior ou posterior): Consiste de uma 

restauração indireta confeccionada em cerômero, com mais de 73% de 

carga cerâmica micro-fina a base de silicato de zircônia utilizando o forno 

para cerômeros. A cor será definida pelo profissional solicitante.  

 

e) Ponte Adesiva em Cerômero Reforçada com Fibra de Polietileno de 

Alta Resistência ou com Fibra de Vidro, por elemento: Constitui de uma 

Ponte fixa adesiva com um ou mais elementos em Cerômero, reforçada com 

fita a base de polietileno de alta resistência ou com fibra de vidro (trama 

entrelaçada de pontos travados, incolor e translúcido). A escolha do tipo de 

reforço será de acordo com o planejamento do profissional.  

  

f) Coroa Veneer com Face Estética de Cerômero: Coroa incluindo a 

escultura, a inclusão, a fundição e o polimento. O metal deverá ser composto 

por liga metálica odontológica, de prata e estanho, própria para confeccionar 

restauração odontológica metálica. A face estética deverá ser em cerômeros 

com mais de 73% de carga cerâmica microfina a base de silicato de zircônia 

confeccionada em forno para cerômeros. A cor será definida pelo 

profissional solicitante.  

   

3.13.5. Os aparelhos Ortodôntico Removível – Cod. SIGTAP: 0701070021   
  

3.13.5.1. Compreendem os seguintes tipos de aparelhos:  

a) Placa de Hawley;  

b) Placa de Hawley com expansor;  

c) Placa de Hawley com grade palatina e expansor ;  

d) Placa com batente anterior;  

e) Placa com batente posterior;  

f) Aparelho de planas;  

g) Recuperador de espaço com molas;  

h) Recuperador de espaço com parafuso;  

i) Placa de Schwartz;  

j) Placa com arco de Eschiller;  

k) Placa com arco de Eschiller e expansor;   

l) BIONATOR;  

  

As etapas laboratoriais de confecção dos Aparelhos Ortopédico e Ortodôntico 

Removível devem ser executadas a partir dos modelos de gesso, e de acordo 

com o planejamento estabelecido pelo profissional solicitante. Os aparelhos 

ortopédicos e ortodônticos são formados por uma base de acrílico em que são 

inseridos elementos ativos como molas e grampos, confeccionados com fio de 

aço inoxidável de 0,5 mm; 0,6 mm; 0,7 mm e 0,8 mm, conforme solicitação do 

profissional. O aparelho deve adaptar corretamente aos tecidos moles e às faces 

linguais dos dentes em, aproximadamente, 2/3 das faces linguais posteriores e 

até o cíngulo dos caninos e incisivos, e deve alcançar distalmente o último 

dente da arcada. É importante conter o maior número de grampos de retenção 
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possível para oferecer melhor ancoragem, fator importante na estabilidade do 

aparelho e grampos livres para ativação, segundo determinação do dentista 

solicitante.   

  

3.13.5.1.1. O aparelho deve ser bem polido, ter placa com base uniforme, 

resistente, com bordas livres arredondadas. Não pode interferir ou 

traumatizar os tecidos de suporte, para ser o mais confortável 

possível ao usuário, tornando-se assim mais efetivo.  

  

3.13.5.1.2. Os aparelhos podem ter variações e precisar de acessórios como 

Grampos de Retenção e Molas, que serão especificados na Ordem 

de Serviço.   

  

3.13.5.1.3. São Tipos de Grampos de Retenção:   

a) Grampo de Adams;   

b) Grampo em gota duplo;   

c) Grampo circunferencial;  

d) Grampo proximal.  

  

3.13.5.1.4. São os seguintes Tipos de Molas:   

a) Molas Simples;   

b) Molas Duplas;   

c) Molas Simples com Helicoídes;     

d) Molas Duplas com Helicoídes; e   

e) Molas Redutoras de Diastema.  

  

3.13.5.1.5. O arco vestibular com Loop nos caninos deve estar presente em 

todos os aparelhos, salvo nas exceções descritas na solicitação.  

  

3.13.6. Mantenedor de Espaço – Código SIGTAP: 0701070064  
  

3.13.6.1. São aparelhos destinados a preservar o espaço deixado pela perda de um e mais 

dentes, com o objetivo de preservar a integridade da oclusão; manter os dentes 

envolvidos em suas respectivas posições; preservar o espaço resultante da 

perda precoce do dente decíduo e permitir que o dente permanente erupcione 

em posição normal.  

  

3.13.6.2. O Código. SIGTAP: 0701070064 corresponde aos seguintes Mantenedores de 

Espaço:   

a) Barra Transpalatina    

b) Arco Lingual de Nance   

c) Botão de Nance   

d) Botão de Nance Modificado   

e) Banda Alça    

f) Banda Alça com Tubo    

g) Coroa-Alça    

h) Guia de Erupção   

i) AMEC    

j) Sistema Tubo-Barra.   
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3.13.6.3. Para o atestamento dos aparelhos ortodônticos e mantenedores de espaço, o 

prestador deverá identificar no campo Observações do impresso, o arco dental 

correspondente ao trabalho executado.  

   

3.13.7. Placa Oclusal – Cod. SIGTAP: 0701070072  
  

3.13.7.1. Constitui-se de dispositivo confeccionado de forma individualizada, em resina 

acrílica/acetato, que se encaixa entre as arcadas dentárias. O objetivo deste 

aparelho é controlar as forças que agem no sistema mastigatório, promover 

alívio dos sintomas de DTM e proteger os dentes da atuação de cargas 

traumáticas adversas provenientes de hábitos parafuncionais.  

 

3.13.7.2. As etapas laboratoriais de confecção das Placas acima devem ser executadas 

a partir dos modelos de gesso, e de acordo com o planejamento estabelecido 

pelo profissional solicitante, podendo ser:  

  

3.13.7.2.1. Placa Oclusal à Vácuo em Acetato: As Placas à Vácuo em 

Acetato são indicadas para proteger os dentes de desgastes 

excessivos. São confeccionadas em acetato de 2 mm de espessura, 

a partir de um molde individual da arcada, e deve cobrir as 

superfícies oclusal e incisal, chegando até o equador dos dentes. 

Nas placas maxilares, o aparelho deve estender-se de 4 a 6 mm nos 

tecidos palatais.  

  

3.13.7.2.2. Placa Oclusal em Acrílico: As Placas em resina acrílica 

termopolimerizável são indicadas para prover estabilidade 

temporária à oclusão nos casos de problemas nas articulações 

temporomandibulares e para proteção dos dentes em casos de 

bruxismo. São confeccionadas em resina acrílica 

termopolimerizável, a partir de um molde individual da arcada, 

cobrindo as superfícies oclusal e incisal, chegando até o equador 

dos dentes do arco dentário escolhido pelo profissional solicitante, 

criando contatos bilaterais, simultâneos e estáveis com o arco 

oposto e guia anterior que permita a desoclusão dos dentes 

posteriores nos movimentos excursivos. Nas placas maxilares, o 

aparelho deve estender-se de 4 a 6 mm nos tecidos palatais. A 

espessura do aparelho deve ser de aproximadamente 1,5 a 2 mm na 

região de molar.  

  

3.13.8. Os aparelhos/placas que forem considerados mal executados pelo mau posicionamento 

de expansores, erros na posição e/ou modelo das molas e grampos, acabamento 

inadequado, falhas na acrilização e ausência do arco vestibular (salvo as solicitadas), 

deverão ser refeitos sob as expensas da CONTRATADA. Todos os aparelhos/placas 

deverão ser entregues bem polidos, higienizados, sem resíduos de gesso, cera, etc. 

Devem ser entregues acondicionados individualmente em estojo próprio protegidos dos 

impactos, conforme especificações contidas no Anexo XV deste Termo de Referência.  

  

3.13.9. Para efeito do atestamento/faturamento os procedimentos acima, tanto a placa de 

acrílico quanto a de acetato, serão consideradas como sendo do mesmo Código SIGTAP 

nº 0701070072.  
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4. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PELA SMSA/SUS-BH:    
  

4.1. A conferência e a validação da qualidade da execução do serviço, bem como, a adequação às 

especificações exigidas, e o cumprimento dos prazos estabelecidos, serão de responsabilidade 

dos profissionais solicitantes dos Centros de Saúde/CEO/unidades conveniadas da SMSA/SUS-

BH. Os trabalhos serão conferidos no momento da entrega/instalação, podendo ocorrer a sua não 

aceitação, se não estiverem nos padrões exigidos neste documento. Em nenhuma hipótese será 

admitido o recebimento diverso do objeto ou com qualquer diferença das exigências e propostas 

contidas neste documento.  

  

4.2. Este recebimento não modifica, restringe ou elide a plena responsabilidade do prestador de 

serviços em executar o serviço de acordo com as condições contidas neste Termo de Referência 

e seus Anexos.  

  

4.3. As próteses odontológicas, aparelhos ortodônticos e as placas poderão necessitar de novo 

polimento no laboratório após a entrega para o usuário, em decorrência de ajustes para a sua 

adaptação. Este polimento não gera custo adicional ao valor a ser pago pelo procedimento e deve 

ser realizado pelo prestador de serviços, respeitando os prazos estabelecidos neste Termo.  

  

4.4. A SMSA/SUS-BH não se responsabilizará por quaisquer defeitos que as próteses odontológicas 

placas/ aparelhos ortodônticos venham a apresentar durante todas as etapas de sua realização pelo 

prestador de serviços devido à técnica de confecção laboratorial, uso de materiais ou transportes 

inadequados, cabendo, sempre ao PRESTADOR, todo o ônus de correção ou substituição dos 

trabalhos, no todo ou em parte.  

  

4.5. Em caso de inadequação, o trabalho deverá ser devolvido para ajuste ou repetição sem custo 

adicional para a SMSA-BH. Esta constatação de defeito na execução após o recebimento, não 

invalida qualquer reclamação a posterior, mesmo após o período de garantia, obrigando-se, o 

prestador de serviços, a realizar a reparação ou a repetição do trabalho considerado inadequado.  

  

4.6. O prazo de garantia do serviço executado será de 02 (dois) anos, contados a partir da instalação 

dos trabalhos em boca. Durante este período o prestador de serviços será obrigado a reparar, 

corrigir, ou substituir, às suas expensas, os trabalhos por ela executados que apresentem defeitos 

técnicos de confecção. A garantia não cessa com o término da vigência do contrato, desistência 

ou cancelamento, prevalecendo o prazo de até 02 (dois) anos após a instalação do trabalho na 

boca do usuário, sem prejuízo do disposto no Código de Defesa do Consumidor.  

  

4.7. Se comprovado, mesmo após o período de garantia, que os trabalhos executados pelo prestador 

de serviços apresentam defeitos técnicos de confecção, decorrentes do uso de materiais 

diferentes dos indicados na proposta de habilitação, de técnica inadequada ou diferente do 

especificado neste chamamento, a CONTRATADA será obrigada a reparar, corrigir, ou 

substituir, às suas expensas, os trabalhos com defeitos, nos prazos estabelecidos neste 

documento.  

  

4.8. A sessão clínica de adaptação e entrega final da prótese/placa/aparelho ortodôntico será 

registrada com data no prontuário do usuário e será assinada pelo mesmo e pelo profissional 

responsável.  

  

4.9. Para efeito de pagamento, o atestamento somente será realizado, após a entrega do trabalho no 

Centro de saúde/CEO/Conveniada, na fase de PRENSAGEM e preferencialmente já instalado. 

Considerar as impossibilidades descritas nos itens 15.4.3 e 15.4.4 do Termo de Referência.  
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5. ATESTAMENTO/VALIDAÇÃO DO SERVIÇO PELA SMSA/SUS-BH  
  

5.1. Atestamento pela Atenção Primária:  
  

Após a finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante deverá 

preencher corretamente, com letra legível e sem rasuras, o formulário “Atestamento dos Trabalhos 

Odontológicos – Atenção Primária” em 02 (duas) vias, carimbar, assinar e colher a assinatura do 

gerente local, e, em seguida, enviar 01 (uma) via para a GAERE (aos cuidados da Referência Técnica 

da Saúde Bucal), arquivando a 2ª via no prontuário do usuário.  

 

Caso o trabalho tenha sido entregue na unidade na fase de montagem de dentes, mas o usuário 

faleceu ou abandonou o tratamento (consultar itens: 15.4.3 e 15.4.4 deste documento), o trabalho 

pode ser atestado na condição nº 3.   

 

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO IMPRESSO DE ATESTAMENTO PELA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA  
   

O Cirurgião Dentista solicitante deverá preencher com letra legível e sem rasuras todos os campos do 

impresso de atestamento/validação do serviço executado pelo Laboratório.  

  

Campo 1 - Identificação  

• Nome do Prestador;  

• Nome do Centro de Saúde;  

• Nome completo, correto e legível do usuário;  

• Data de nascimento;  

• Nome da mãe do usuário;  

• Número do Cartão Nacional de Saúde ou Número do Prontuário Eletrônico;  

• Nome e CRO do Cirurgião Dentista solicitante:  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi atestado).  

  

Campo 2 – Assinalar com X o(s) trabalho(s) realizado(s)  

Assinalar no espaço próprio o tipo de trabalho que foi executado pelo prestador.  

  

Campo 3 -  Condição para atestar  

Escrever o número que corresponde à condição em que o trabalho foi atestado.  

  

Campo 4 – Observações  

Escrever a data do falecimento, motivo do abandono, troca do dentista ou outra informação 

importante.  

  

Campo 5 – Assinatura do Cirurgião Dentista (CD) solicitante e do Gerente do Centro de Saúde.   

  

Após receber o impresso de Atestamento preenchido pelo Dentista Solicitante da Atenção Primária, 

a referência técnica da GAERE deverá proceder a conferência do mesmo. Em caso de dúvidas, deverá 

entrar em contato com o Cirurgião Dentista responsável. O segundo passo é acessar o sistema 

SISREG e cadastrar o usuário na especialidade denominada “ATESTAMENTO DE PROTESES 

DENTÁRIAS”, selecionando o procedimento realizado pelo Laboratório e registrado no impresso 

pela Unidade solicitante. Este documento deverá ser assinado e arquivado na GAERE.  

  

Para realizar o cadastro do usuário para o Laboratório (prestador) que executou a confecção/conclusão 

da(s) prótese(s), será disponibilizado, no sistema SISREG, a oferta de consultas virtuais na 
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especialidade “ATESTAMENTO DE PROTESES DENTÁRIAS”.  

   

O agendamento deverá corresponder a cada procedimento realizado. Se for executado mais de um 

procedimento para o mesmo usuário na competência, este deverá ser agendado quantas vezes forem 

os procedimentos executados. Por exemplo, se for realizado uma prótese total mandibular e outra 

maxilar, o usuário deverá ser cadastrado 2 (duas) vezes no sistema, ou seja um cadastro do mesmo 

usuário em duas especialidades, para cada um dos procedimentos realizados, quais sejam: 

 

• PRÓTESE TOTAL MANDIBULAR  

• PRÓTESE TOTAL MAXILAR  

• PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA ARCO SUPERIOR  

• PRÓTESE PARCIAL TEMPORÁRIA ARCO INFERIOR  

  

A Referência Técnica da Saúde Bucal da GAERE deverá descrever no SISREG, no campo 

“MOTIVO”, os seguintes dados para subsidiar o atestamento/validação do serviço pela SMSA/SUS-

BH, conforme protocolo abaixo:  

  

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO CAMPO “MOTIVO” NO SISREG:  
  

• Nome do Dentista solicitante e número do CRO;  

• Nome do Centro de Saúde;  

• Nome da Unidade executante (Laboratório de prótese que executou o trabalho);  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi adaptado, e, no caso de algumas 

próteses, se foi cumprido o prazo definido para a entrega/adaptação);  

 

Para “Prótese Parcial Temporária” deve-se registrar o arco dental (superior ou inferior).  

  

As “Próteses Totais” NÃO demandam o registro de informações complementares na 

solicitação.   

  

5.2. Atestamento pela Atenção Secundária (CEO’s)/Conveniadas  

  

Após finalização do trabalho requisitado ao Laboratório, o Cirurgião Dentista solicitante da Unidade 

especializada/Faculdade deverá preencher corretamente, com letra legível e sem rasuras, o formulário 

“Atestamento dos Trabalhos Odontológicos – Atenção Secundária - CEO”, carimbar, assinar e colher 

assinatura do gerente local.  

  

Em caso de trabalhos entregues na unidade, para as próteses removíveis em montagens de dentes, e 

demais serviços concluídos, em que o usuário faleceu ou abandonou (consultar itens: 15.4.3 e 15.4.4 

deste documento), o trabalho pode ser atestado na condição nº 3.   

  

PROTOCOLO PARA PREENCHIMENTO DO ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO 

SECUNDÁRIA   
  

O Cirurgião Dentista solicitante deverá preencher com letra legível e sem rasuras todos os campos do 

impresso de atestamento/validação do serviço executado pelo Laboratório.  

  

Campo 1 - Identificação  

• Nome do Prestador;  

• Nome do CEO/conveniada;  

• Nome completo, correto e legível do usuário;  
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• Data de nascimento;  

• Nome da mãe do usuário;  

• Número do Cartão Nacional de Saúde ou Número do Prontuário Eletrônico;  

• Nome e CRO do Cirurgião Dentista solicitante:  

• Data de atendimento (data em que o trabalho foi atestado). 

  

Campo 2 – Assinalar com X o(s) trabalho(s) realizado(s)  

Assinalar no espaço próprio o tipo de trabalho que foi executado pelo prestador.  

  

Campo 3 -  Condição para atestar  

Escrever o número que corresponde à condição em que o trabalho foi atestado.  

  

Campo 4 – Observações  

Escrever a data do falecimento, motivo do abandono, troca do dentista ou outra informação 

importante.  

  

Campo 5 – Assinatura do Cirurgião Dentista solicitante e do Gerente do CEO/conveniada.   

  

O segundo passo é acessar o SISREG e cadastrar o usuário para o Laboratório (prestador) que 

executou a confecção/conclusão da(s) prótese(s), na especialidade denominada “ATESTAMENTO 

DE PROTESES DENTÁRIAS”, selecionando o procedimento realizado pelo Laboratório. Para tanto, 

será disponibilizado no SISREG a oferta de consultas virtuais na especialidade “ATESTAMENTO 

DE PROTESES DENTÁRIAS” para que o Gerente do CEO ou um administrativo qualificado, 

designado pelo gerente, que possa cadastrar o usuário.  

  

O agendamento deverá corresponder a cada procedimento realizado. Se for executado mais de um 

procedimento para o mesmo usuário na competência, este deverá ser agendado quantas vezes forem 

os procedimentos executados. Por exemplo, se for realizado uma prótese total mandibular e outra 

prótese maxilar, o usuário deverá ser cadastrado 2 (duas) vezes no sistema, em duas especialidades, 

para cada um dos procedimentos realizados, quais sejam:   

• Prótese Total Mandibular  

• Prótese Total Maxilar  

• Prótese Parcial Removível cromo cobalto Maxilar  

• Prótese Parcial Removível cromo cobalto Mandibular  

• Prótese Parcial Temporária Maxilar  

• Prótese Parcial Temporária Mandibular  

• Núcleo Metálico Fundido (Inclusão e Fundição em liga metálica odontológica 

composta de prata e estanho).  

• Restauração Metálica Fundida (Inclusão e Fundição em liga metálica odontológica 

composta de prata e estanho);  

• Coroa Veneer com face estética de cerômero (Inclusão e Fundição em liga metálica 

odontológica composta de prata com estanho);  

• Restauração em Cerômero inlay e onlay;  

• Coroa Total em Cerômero (Anterior/Posterior);  

• Ponte Adesiva Cerômero reforçada com fibra polietileno de alta resistência/fibra de 

vidro.  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível  

• Mantenedor de espaço  

• Placa Oclusal  
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Para os procedimentos listados abaixo, será necessário o registro, no campo “MOTIVO” do 

SISREG, das informações específicas e complementares referentes a cada trabalho executado, 

a saber:  

• Prótese Parcial Temporária - registrar o arco dental (superior ou inferior).  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível – registrar o arco dental (superior ou 

inferior).  

• Mantenedor de espaço - registrar o arco dental (superior ou inferior).  

• Placa Oclusal - registrar se é placa oclusal acrílica ou de acetato  

• Núcleo Metálico Fundido - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Restauração Metálica Fundida - registrar o(s) dente (s) e as faces reabilitado(s)  

• Coroa Veneer -  registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Restauração em Cerômero inlay e onlay - registrar o(s) dente (s) e as faces 

reabilitado(s)  

• Coroa Total em Cerômero (Anterior/Posterior) - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s)  

• Ponte Adesiva Cerômero reforçada com fibra - registrar o(s) dente (s) reabilitado(s  

• Aparelho Ortopédico Ortodôntico Removível - registrar o arco dental (superior ou 

inferior)  

• Mantenedor de espaço -  registrar o arco dental (superior ou inferior)  

  

O “Formulário de Atestamento dos Trabalhos Odontológicos – Atenção Secundária - CEO”, 

após ter os dados cadastrados no sistema SISREG deverá ser arquivado na Unidade.  
  

5.3. O prestador de serviços terá acesso ao SISREG, através de senha que permitirá apenas a consulta 

aos dados do atestamento registrados pelas GAERE’s, CEO’s e Conveniadas, e, somente poderá 

apresentar a produção realizada na competência, para processamento no SIA/SUS e com a 

finalidade de pagamento, dos usuários inseridos no sistema SISREG.   

  

5.4. A Gerência de Controle e Avaliação será responsável pela autorização do pagamento dos 

procedimentos realizados. Para tanto, irá avaliar o registro dos dados dos atestamentos inseridos 

no SISREG pelas unidades solicitantes. O número autorizador do sistema SISREG será utilizado 

pelo prestador como “número de autorização no SIA” para este realizar a cobrança. Para os 

procedimentos pagos administrativamente, o prestador deverá encaminhar listagem contendo os 

procedimentos a serem cobrados, cujos números autorizadores já tenham sido gerados no sistema 

SISREG, após cadastramento realizado pelas Unidades Solicitantes. A listagem deverá conter os 

dados necessários para que a Gerência de Controle e Avaliação possa realizar a devida 

conferência com os registros do SISREG.  

  

5.5. O responsável pelo Laboratório de Prótese irá gerar o Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI), e emitir listagem de produção cujos procedimentos são pagos 

administrativamente, somente para os usuários/procedimentos que já tenham sido cadastrados no 

sistema SISREG pelas Unidades Solicitantes.  

  

5.6. Atestamento em caso de ausência do dentista solicitante.  

  

5.6.1. Para evitar que os atestamentos e os trabalhos concluídos fiquem retidos na unidade de 

saúde por muito tempo, por ausência do profissional solicitante, gerando insatisfações dos 

usuários e prestadores, proceder conforme abaixo.  

  

5.6.2. Diante da ausência do dentista solicitante por mais de 30 (trinta) dias úteis (férias, licença 

médica, transferências ou exoneração):  
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a) Se o trabalho já foi instalado e não foi atestado, outro cirurgião dentista do Centro 

de Saúde/CEO/conveniada poderá preencher o impresso de atestamento e registrar 

esta ação no prontuário e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

  

b) Se o trabalho ainda não foi concluído/instalado, outro dentista do Centro de 

Saúde/CEO/conveniada poderá concluir o tratamento (entrega do trabalho) e 

preencher o impresso de atestamento de conclusão do trabalho, registrando a ação no 

prontuário e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

  

c) Para as duas situações acima o profissional deverá registrar no prontuário todos os 

procedimentos executados, a data do atestamento e assinar o prontuário junto com o 

usuário/responsável.  

  

5.6.3. Se o Centro de Saúde (Atenção primária) contar somente com um cirurgião dentista e o 

mesmo estiver ausente por mais de 30 (trinta) dias úteis pelos motivos de: férias, licença 

médica prolongada, transferências ou exoneração, o gerente do Centro de Saúde, deverá 

verificar, no prontuário do usuário, a condição da mesma e proceder conforme abaixo:   

  

a) Se o trabalho não foi entregue na unidade, NÃO preencher o impresso de atestamento;  

  

b) Se a prótese já foi instalada na boca do usuário e não atestada, o gerente deve consultar 

o prontuário, e com a ajuda do TSB/ASB, preencher o impresso de atestamento e 

informar, no campo Observações: o nome e o CRO do CIRURGIÃO DENTISTA que 

instalou o trabalho, bem como a data da sua instalação e motivo da ausência do 

CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;   

  

c) Se a prótese ainda não foi instalada na boca do usuário e o trabalho se encontra na 

unidade, mas não foi instalado devido à ausência do dentista, proceder conforme abaixo:  

  

O gerente deverá entrar em contato com a Referência de Saúde Bucal da Regional 

(GAERE) para esta acionar a Coordenação Técnica do nível central da SMSA, que 

agendará um TUTOR para comparecer ao Centro de saúde, avaliar o trabalho e, se for 

aprovado, instalá-lo na boca do usuário.  

  

O gerente do Centro de Saúde também se incumbirá de orientar a ASB/TSB para que, 

no dia agendado com o tutor, o usuário esteja presente, bem como todo o consultório 

arrumado, instrumentais esterilizados e materiais de consumo disponíveis para a 

conclusão do trabalho. O tutor fará a conferência e a validação da qualidade da execução 

do serviço.   

  

De acordo com a qualidade do serviço executado pelo Laboratório:   

  

a) Trabalho adaptou e está com boa qualidade.   

O tutor fará os procedimentos necessários e a entrega da prótese ao usuário. O tutor 

irá registrar no prontuário físico todos os procedimentos, datar, assinar junto com o 

usuário/responsável. O gerente com a ajuda do TSB/ASB, deverá preencher o 

impresso de atestamento e informar, no campo Observações: o nome e o CRO do 

CIRURGIÃO DENTISTA (tutor) que instalou o trabalho, a data da sua instalação e 

motivo da ausência do CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 ou 

5.3;  
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b) Trabalho não está dentro dos padrões (trabalho aceito com restrições).  

Se for indicado o reembasamento indireto, isto é, o trabalho precisa retornar ao 

laboratório para ajustes, o tutor fará todos os procedimentos odontológicos 

necessários, assim como o preenchimento da Ordem de Serviço e o encaminhamento 

do trabalho anexado ao modelo para o prestador que executou o serviço. O tutor 

deverá anotar todos os procedimentos no prontuário e assinar junto com o usuário. 

Quando o trabalho retornar do laboratório, e se o Centro de Saúde ainda estiver sem 

dentista, o gerente solicitará uma nova tutoria para a instalação deste serviço. O tutor 

deverá registrar a entrega do trabalho no prontuário do usuário e assinará, junto com 

o mesmo. O gerente com a ajuda do TSB/ASB, deverá preencher o impresso de 

atestamento e informar, no campo Observações: o nome e o CRO do CIRURGIÃO 

DENTISTA (tutor) que instalou o trabalho, a data da sua instalação e motivo da 

ausência do CIRURGIÃO DENTISTA e seguir os passos dos itens 5.2 ou 5.3;  

   

c) Trabalho não está dentro dos padrões e não será aceito.  

Se o tutor não aprovar a qualidade/adaptação da prótese, o usuário não o Centro de 

Saúde NÃO deverá preencher o impresso de atestamento de conclusão do trabalho. 

Neste caso, registrar em prontuário o motivo da impossibilidade de instalação e 

assinar junto com o usuário. 

 

 

6. A APRESENTAÇÃO DA FATURA PELA CONTRATADA  
  

6.1. A Apresentação da fatura dos procedimentos executados pelos Prestadores de Serviço à SMSA 

- SUS/BH, para o processamento, se dará como abaixo:  

 

6.1.1. A CONTRATADA, após identificar no sistema SISREG o número autorizador 

correspondente aos usuários/procedimentos realizados e checar o correto registro de todos 

os dados, deverá realizar o preenchimento do Boletim de Produção Ambulatorial 

Individual (BPAI) e emitir listagem para cobrança dos procedimentos que são pagos 

administrativamente. Esta tarefa é de responsabilidade da CONTRATADA e as 

inconsistências apresentadas estarão sujeitas a glosas.  

  

6.1.2. Em cada período de competência, o prestador deverá enviar à SMSA somente os BPAI’s 

e listagens referentes aos procedimentos pagos administrativamente dos 

usuários/procedimentos com número autorizador gerado pelo sistema SISREG, após 

cadastramento neste Sistema pelas GAERE’s e/ou CEO’s/conveniadas.   

  

6.1.3. A competência para execução dos procedimentos corresponde ao período do dia 26 do mês 

anterior ao dia 25 do mês em curso (exemplo: competência julho - 26/06 a 25/07).  

  

6.1.4. A cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela 

Prestadora de Serviço, será excepcional e deverá ser previamente autorizada pela 

SMSA/SUSBH.  

  

6.1.5. Se o prestador realizar cobranças sem o número autorizador gerado pelo Sistema SISREG 

ou realizar cobranças indevidas como por exemplo cobranças em duplicidade, a 

CONTRATANTE poderá adverti-lo formalmente, até sob pena de rescisão contratual, caso 

a CONTRATADA incorra nos mesmos erros.  
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6.1.6. O prestador de serviços apresentará mensalmente, até o (3º) terceiro dia útil do mês 

subsequente à prestação dos serviços, os procedimentos realizados, obedecendo ao 

cronograma definido pela SMSA/DMAC/SUS-BH, através do Boletim de Produção 

Ambulatorial Individualizado (BPAI),e listagem dos procedimentos pagos 

administrativamente,  de acordo com a codificação da tabela SIA/SUS e entregues sob 

forma magnética à Central de processamento (GECOAS).  

  

6.1.7. Caso a CONTRATADA execute procedimentos encaminhados por duas ou mais 

Regionais ou CEO’s (exemplo: Regional Barreiro, Regional Leste, CEO Centro Sul e CEO 

Venda Nova), deverá sinalizar, no BPAI, as diferentes unidades ou digitar os 

procedimentos em folhas magnéticas distintas, para facilitar a sua 

localização/identificação pelos profissionais da GECAV.  

  

6.1.8. As listagens referentes aos procedimentos pagos administrativamente deverão ser 

entregues à GECAV em forma magnética e fisicamente em envelopes identificados.   

  

6.1.9. O não cumprimento das normas estabelecidas para revisão implicará em glosa parcial ou 

total do procedimento.  

  

6.1.10. Os fluxos acima poderão ser alterados ou adequados pela SMSA/SUS-BH, para atender 

as necessidades, e com comunicado prévio ao prestador de serviços, com prazo de 30 

(trinta) dias corridos de antecedência.  

 

 

7. REVISÃO ADMINISTRATIVA PELA SMSA/SUS-BH  
   

7.1. A revisão deverá ser realizada pela equipe da Gerência de Controle e Avaliação (GECAV), 

podendo ser solicitado suporte técnico às equipes especializadas para as orientações na revisão 

dos procedimentos. Esta revisão verifica o cumprimento dos prazos na devida competência, os 

quantitativos apresentados de acordo com os BPAI’s e listagem dos procedimentos pagos 

administrativamente, e os compara com os números autorizadores gerados no sistema SISREG 

referentes aos usuários/procedimentos cadastrados no sistema SISREG pelas Unidades 

Solicitantes.   

  

7.2. O nome de cada usuário/procedimento cadastrado no SISREG pelas Unidades solicitantes será 

comparado/conferido com a produção apresentada no BPAI do SIA/SUS, por meio do relatório 

de síntese e com a listagem dos procedimentos a serem pagos administrativamente. O relatório 

de síntese especifica a aprovação e/ou rejeição dos procedimentos e seus respectivos motivos. As 

incompatibilidades detectadas (teto físico orçamentário, atividade profissional, classificação de 

serviços, cadastro de profissionais e outros, de acordo com a cobrança apresentada no BPAI), 

serão sinalizados de acordo com a crítica efetuada pelo Sistema SIA/SUS, e consequentemente, 

os procedimentos poderão ser parcial ou totalmente rejeitados.    

  

7.3. Este relatório de síntese será utilizado pela revisão administrativa no momento da elaboração do 

Boletim de Diferença de Pagamento – BDP, e será enviado mensalmente ao prestador por e-mail. 

O BDP especifica as glosas efetuadas quantitativamente e por codificação, com as suas 

justificativas.  
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ANEXO XIII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

IMPRESSO PARA O ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO PRIMÁRIA 
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ANEXO XIV DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

IMPRESSO PARA O ATESTAMENTO PELA ATENÇÃO ESPECIALIZADA 
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ANEXO XV DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

ESPECIFICAÇÃO DAS EMBALAGENS PARA TRANPORTAR OS TRABALHOS 

 

 

1. MALOTES PARA TRANSPORTAR AS EMBALAGENS INDIVIDUAIS DAS 

PRÓTESES/PLACAS/APARELHOS 
   

1.1. Devem ter dimensões compatíveis para transportar mais de uma embalagem individual de cada 

centro de saúde.   

  

1.2. Devem ser personalizados com o nome do laboratório e do centro de saúde/conveniada da 

SMSA/BH, e devem garantir a integridade das embalagens dos serviços transportados. Mínimo 

de 02 (dois) por centro de saúde/conveniada.  

 

 

2. EMBALAGEM INDIVIDUAL   
  

2.1. Tipo caixa em papelão de gramatura mínima de 0,450 gramas ou plástico resistente e devem 

garantir a integridade dos trabalhos de próteses ou aparelhos ortodônticos transportados. Deverá 

possuir dimensões apropriadas para acondicionar os objetos protegidos com plástico bolha ou 

similar.  

 

 

3. ESTOJO PRÓPRIO PARA APARELHOS ORTODÔNTICOS   
  

3.1. Caixas produzidas em resina termoplástica, de cores sortidas, com perfuração para ventilação, 

nas seguintes medidas:  

  

a) Caixa aberta: largura 6,6 a 7 cm; comprimento 14 a 19 cm; profundidade 2,5 a 3 cm.  

  

b) Caixa fechada: largura 6,6 a 7 cm; comprimento 7 a 9,5 cm; profundidade 5 a 6 cm.  

  

3.2. Os malotes, embalagens e estojos deverão ser aprovados pela SMSA/SUS-BH durante a fase de 

habilitação ao credenciamento. Caso as embalagens e malotes apresentados pelo prestador de 

serviços não atendam às exigências da SMSA/SUS-BH, o prestador de serviços deverá apresentar 

novas embalagens e malotes para aprovação em até 24 (vinte e quatro) horas. A aprovação das 

amostras é condição imprescindível para habilitação ao credenciamento.  
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ANEXO XVI DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

NOTA TÉCNICA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

  

 
  

MINISTÉRIO DA SAÚDE SECRETARIA DE ATENÇÃO À SAÚDE DEPARTAMENTO DE 

ATENÇÃO BÁSICA COORDENAÇÃO-GERAL DE SAÚDE BUCAL  
  

 

ASS: Cadastro e repasse de recursos para os Laboratórios Regionais de Próteses 

Dentárias – LRPD  
  

A Política Nacional de Saúde Bucal – Brasil Sorridente, tem promovido a reorganização das 

práticas e da rede de Atenção à Saúde, ampliação e qualificação do acesso aos serviços de Atenção 

Básica em Saúde Bucal, principalmente por meio das equipes de Saúde Bucal na Estratégia Saúde da 

Família, e da Atenção Especializada em Saúde Bucal, através da implantação dos Centros de 

Especialidades Odontológicas (CEO) e dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD), 

pautando-se nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).  

  

Os LRPD visam suprir uma grande necessidade da população brasileira, que é a reabilitação 

oral. Até 2003, nenhuma política de saúde pública havia proporcionado esse tipo de atendimento, 

porém, com a criação do Brasil Sorridente, a reabilitação protética passou a ser uma das principais 

metas da Política Nacional de Atenção à Saúde Bucal.  

  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, visando ampliar o número de 

Laboratórios e a oferta de próteses dentárias, aumenta o repasse financeiro federal para este fim.  

  

1. Fluxo para o credenciamento dos Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD)  
  

Os municípios, com qualquer base populacional, podem credenciar laboratório(s) e não há 

restrição quanto à natureza jurídica desse(s) laboratório(s), ou seja, o gestor municipal/estadual pode 

contratar a prestação deste serviço.  

O gestor municipal/estadual interessado em credenciar um ou mais LRPD deve acessar o 

sistema de Credenciamento de LRPD disponível no site da Coordenação-Geral de Saúde Bucal 

(CGSB) – Departamento de Atenção Básica – Secretaria de Atenção à Saúde  

(www.saude.gov.br/bucal), e seguir os passos conforme Anexo a esta Nota Técnica.  

  

  

2. Financiamento  
  

A Portaria nº 1.825/GM/MS, de 24 de agosto de 2012, altera os valores dos procedimentos 

de próteses dentárias na Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais 

Especiais do Sistema Único de Saúde (SUS) realizados pelos LRPD, e os valores de referência passam 

a vigorar conforme a tabela a seguir:  

  

  

http://www.saude.gov.br/bucal)
http://www.saude.gov.br/bucal)
http://www.saude.gov.br/bucal)


 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SMSA 

 
 

CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022 

P
ág

in
a2

6
8

 

Embora os procedimentos tenham valores individuais, o repasse financeiro do Ministério da 

Saúde aos Municípios/Estados, referente às próteses dentárias, se dá de acordo com a faixa de 

produção/mês, sendo os valores repassados da seguinte forma:  

  

• Entre 20 e 50 próteses/mês: R$ 7.500,00 mensais;  

• Entre 51 e 80 próteses/mês: R$ 12.000,00 mensais;  

• Entre 81 e 120 próteses/mês: R$ 18.000,00 mensais; e  

• Acima de 120 próteses/mês: R$ 22.500,00 mensais.  

  

Vale ressaltar que este recurso financeiro, repassado conforme a faixa de produção/mês, para 

os Laboratórios Regionais de Prótese Dentária, está incluído no Teto Financeiro de Média e Alta 

Complexidade (MAC) dos Municípios/Estados, após a publicação da Portaria específica pelo 

Ministério da Saúde.  

  

  

3. Cadastro dos Estabelecimentos de Saúde (CNES)  
  

Todos os estabelecimentos de saúde, da rede pública ou privada, existentes no país, devem estar 

cadastrados no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES)  

  

3.1. LRPD (Laboratório Regional de Prótese Dentária)  
  

O estabelecimento de saúde que irá confeccionar a prótese dentária (LRPD) deve ser 

cadastrado no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES) da 

seguinte forma:  

  

Caso caracterize-se como estabelecimento isolado, deve ser cadastrado com o tipo de 

estabelecimento:   

39 - Unidade de Saúde de Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico – SADT (estabelecimento 39), 

subtipo; 03 - Laboratório Regional de Prótese Dentária – LRPD e com Serviço Especializado: 157 

– Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório Regional de Prótese 

Dentária.  

  

Caso o estabelecimento não seja isolado, deve ter em seu cadastro do SCNES, Serviço 

Especializado: 157 – Serviço de Laboratório de Prótese Dentária e Classificação: 001 - Laboratório 

Regional de Prótese Dentária.  

  

Independente da situação o LRPD deverá possuir, no mínimo, um profissional com o CBO: 

3224-10 – Protético Dentário e/ou CBO: 2232 – Cirurgião-Dentista (qualquer CBO dentro desta 

família), ambos com carga horária ambulatorial SUS e realizar, ao menos, todos os procedimentos 

definidos para cada um dos três lotes.  

  

3.1.1. Unidade de Saúde que atende ao usuário  
  

O estabelecimento de saúde que realizar atendimento ao usuário que utilizará a prótese, deverá 

informar a realização do Serviço Especializado 123 - Serviço de Dispensação de Órteses, Próteses e 

Materiais Especiais, com a classificação 007 - OPM em odontologia.  

  

 3.1.2. Ficha de Programação Orçamentária (FPO)  
  

O gestor deverá registrar na Ficha de Programação Orçamentária (FPO) a programação física 
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orçamentária ambulatorial dos estabelecimentos de saúde, tanto do Laboratório Regional de 

Prótese Dentária (LRPD), quanto da Unidade de Saúde que atende o usuário e os procedimentos 

de próteses dentárias que realizam. A programação deve estar coerente com o cálculo da capacidade 

instalada, a Programação Pactuada e Integrada (PPI) e baseada em contrato/convênio com o SUS. 

Isto é importante, pois, se o gestor não programar os procedimentos, a produção será rejeitada e 

poderá ocasionar a suspensão do repasse financeiro.  

A FPO pode ser alterada conforme critérios estabelecidos pelo município ou estado e deve ser 

aprovada anteriormente ao aumento da produção, caso contrário essa produção será rejeitada.  

  

  

4. Registro dos procedimentos no SIA/SUS  
  

4.1. LRPD  
  

No CNES do LRPD deverá informar mensalmente, por meio do Sistema de Informação 

Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), a produção dos procedimentos abaixo. O instrumento de registro 

desses procedimentos é o BPA Individualizado (BPA-I).  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  

07.01.07.012-9  Prótese Total Mandibular  

07.01.07.013-7  Prótese Total Maxilar  

07.01.07.009-9  Prótese Parcial Mandibular Removível  

07.01.07.010-2  Prótese Parcial Maxilar Removível  

07.01.07.014-5  Próteses Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)  

  

Obs.: Para fins de registro no BPA Individualizado é necessário o número do cartão SUS do 

beneficiário.  
  

4.2. Unidade de Saúde que atende ao usuário  
  

No CNES da Unidade de Saúde que atende o usuário deverá informar mensalmente, por meio 

do SIA/SUS, a produção dos procedimentos abaixo. O instrumento de registro desses procedimentos 

é o BPA Consolidado (BPA-C).  

 

CÓDIGO  DESCRIÇÃO  

03.07.04.003-8  Instalação e Adaptação de Prótese Dentária  

03.07.04.007-0  Moldagem dento-gengival p/ Construção de Prótese Dentária  

03.07.04.008-9  Reembasamento e Conserto de Prótese Dentária  

  

 

5. Monitoramento da produção dos LRPD  
  

A produção mensal dos LRPD será acompanhada de acordo com as informações prestadas pelos 

Municípios/Estados através do Sistema de Informação Ambulatorial do SUS (SIA/SUS), disponível 

no site do DATASUS. Por isso é importante que o prestador faça o registro correto e regular dos 

dados no sistema de informação para que não acarrete em suspensão da transferência do recurso 

financeiro.  
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6. Principais causas de rejeição da produção de próteses dentárias  
  

 Ausência/insuficiência de previsão orçamentária na FPO. Neste caso precisa rever a FPO;  

  

 Profissional não cadastrado no estabelecimento de saúde. Neste caso adequar o cadastro do 

estabelecimento no SCNES;  

  

 Profissional cadastrado no estabelecimento de saúde sem carga horária SUS. Neste caso adequar 

o cadastro do estabelecimento no SCNES;  

  

 LRPD cadastrado sem os códigos necessários do item 3.1. Neste caso adequar o cadastro do 

estabelecimento no SCNES;  

  

 Unidade de saúde que atende o usuário cadastrado sem os códigos necessários do item 3.2. Neste 

caso adequar o cadastro do estabelecimento no SCNES;  

  

 Erro no código ao realizar preenchimento dos instrumentos de registros (BPA-I ou BPAC). Neste 

caso, corrigir o preenchimento.  

 

Observação: Para visualizar os fluxos entrar no site para ter acesso na íntegra desta NT.  

 

https://www.google.com/search?q=Nota+T%C3%A9cnica+LRPD+MS&oq=Nota+T%C 

3%A9cnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8   
  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=Nota+Técnica+LRPD+MS&oq=Nota+Técnica+LRPD+MS&aqs=chrome..69i57.17357j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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ANEXO XVII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

INSTRUÇÃO DE SERVIÇO SMSA/SUS Nº001/2007 

  

 

Estabelece normas de regulação para os procedimentos ambulatoriais da Secretaria 

Municipal de Saúde. 

  

O Secretário Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais; 

RESOLVE: 

  

I - Estabelecer normas para a regulação dos procedimentos ambulatoriais da Secretaria 

Municipal de Saúde na forma dos anexos da presente Instrução de Serviço: 

 

II - Estabelecer que os procedimentos contemplados pela codificação da tabela SIA/SUS 

vigente deverão ser realizados exclusivamente em caráter ambulatorial e por prestadores próprios, 

conveniados e/ou contratados com a SMSA/SUS-BH. 

 

III - Estabelecer que apenas serão aceitos, para efeito de processamento de faturas 

ambulatoriais, as Unidades Prestadoras de Serviço cujo CNES/Cadastro Nacional de 

Estabelecimentos de Saúde (serviços, profissionais, equipamentos e instalações) esteja completo, 

atualizado e consistente. 

 

IV - Esta Instrução de Serviço entra em vigor na data de sua publicação, revogando as 

disposições em contrário. 

   

ANEXO I 

PROTOCOLO OPERACIONAL DE FLUXO 

  
I - Solicitantes: 

Os profissionais solicitantes deverão ser médicos, odontólogos, enfermeiros e/ou outros profissionais 

da área da Saúde, conforme as orientações dos protocolos definidos pela SMSA/SUS-BH. 

  

II - Solicitações: 

Os pedidos/solicitações deverão conter, de forma legível e sem rasuras: 

 

a) identificação da Unidade Solicitante e do Distrito Sanitário; 

 

b) identificação do usuário: nome e endereço completos (rua, número, bairro, município), sexo, data 

de nascimento/idade, número do prontuário da Unidade de Saúde, número do CNS (Cartão 

Nacional de Saúde), n° da CMC quando for encaminhado pela Central de Marcação de Consultas 

ou Central de Internação (pré-operatório) e n° da AIH,  quando se tratar de acompanhamento de 

egresso de internação hospitalar (pós-operatório ou outros acompanhamentos autorizados pela 

SMSA/SUS-BH); 

 

c) descrição do procedimento solicitado, identificando situações específicas quando necessário 

(métodos, etc.), com justificativa ou hipótese diagnóstica; 

 

d) identificação do profissional solicitante: assinatura e nome e/ou carimbo legíveis, com n° de 

registro no respectivo conselho; 
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e)  na autorização de exames e tratamentos de Alta Complexidade deverão ser usados os formulários 

específicos e anexados os exames comprobatórios quando necessário. A assinatura/carimbo do 

diretor clínico da unidade ou do gestor do município pactuado será obrigatória. 

  

III - Fluxo de Encaminhamento dos Procedimentos Solicitados: 

 

a) os procedimentos deverão ser encaminhados prioritariamente para a rede própria segundo os fluxos 

específicos ( CMC/Central de Marcação de Consultas, CINT/Central de Internação, Alta 

Complexidade, CREAB/Centro de Reabilitação, CERSAM/Centro de Referência em Saúde 

Mental, CERSAT/Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, TFD/Tratamento Fora do 

Domicílio e outros). Somente serão autorizados para a rede conveniada/contratada, em caráter 

complementar,  os procedimentos insuficientes ou inexistentes nas Unidades da SMSA/SUS-BH; 

 

b) os procedimentos realizados em caráter de urgência, nos serviços credenciados para tal, deverão 

ser justificados, assim como os procedimentos  diagnósticos e/ou terapêuticos complementares a 

esse tipo de atendimento. 

  

IV- Cadastramento das  Solicitações de Autorização nas Unidades de Saúde: 

As  solicitações de autorização de procedimentos ambulatoriais deverão ser entregues para 

cadastramento pelo usuário, nas UBSs/Unidades Básicas de Saúde ou URSS/Unidades de Referência 

Secundárias, no prazo máximo de 15 dias. Será realizada a autorização para realização em outros 

prestadores e/ou para coleta interna. 

  

V- Autorizadores das Unidades de Saúde: 

 

a) os autorizadores deverão ser designados pelo Gerente da Unidade de Saúde da SMSA/SUS-BH e 

cadastrados na GEREPI/Gerência de Epidemiologia e Informação, no CA/ Controle e Avaliação 

Distrital ou nas Coordenações da Alta Complexidade e do TFD/ Tratamento Fora do 

Domicílio/Gerência de Regulação, que  repassarão os cadastros às Unidades  Prestadoras de 

Serviços; 

  

Modelo de Cadastro: 

  

Unidade: ___________________________ Distrito Sanitário: _____________________________ 

Endereço: _______________________________________________________________________ 

Telefone:________________________________________________________________________ 

Gerente: ___________________________________ BM/MASP/Matrícula: __________________ 

Assinatura:       ___________________________________________________________________ 

Autorizador: ______________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: ____________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

Autorizador:_____________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: _____________________ 

Assinatura:_______________________________________________________________________ 

 

 

b) serão permitidos dois autorizadores por turno de atendimento além do Gerente, de modo que  a 

Unidade de Saúde possa fazer as autorizações em tempo integral do seu funcionamento (manhã, 

tarde e noite), mesmo  nos períodos de ausência (férias, licenças, etc.) dos autorizadores; 

 

c) é de responsabilidade do Gerente da Unidade a comunicação imediata das alterações  dos 

autorizadores cadastrados ao Controle e Avaliação. 
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d) situações extraordinárias deverão ser resolvidas pela equipe dos Distritos Sanitários, 

GERASA/Gerência de Atenção à Saúde e GEREPI, ou pelas demais coordenações com o 

CA/GECAV/GERG. 

  

VI- Autorização: 

 

a) a autorização deverá ser feita nos campos específicos do formulário de solicitação de Alta 

Complexidade e de exames ( nas unidades informatizadas ) ou no verso das demais solicitações, 

em carimbo padronizado pela SMSA/SUS-BH, contendo: 

  

Unidade: ________________________________________________________________________ 

Distrito Sanitário: _________________________________________________________________ 

Prestador: _______________________________________________________________________ 

Autorizador:______________________________________________________________________ 

Assinatura: _______________________ BM/MASP/Matrícula/CPF/CNS: ____________________ 

Data da Autorização: __________________ Validade da Autorização:  (Válido até ____/____/____). 

  

b) não poderá haver rasura nos dados acima. 

 

c) não deverão ser autorizados procedimentos com dados incompletos de identificação (unidade, 

usuário ou profissional solicitante), com rasuras, com descrição  dos procedimentos ilegível ou 

rasurada; 

 

d) todas as autorizações de usuários residentes em outros municípios deverão ser feitas com a 

autorização prévia dos Gestores das Secretarias Municipais de Saúde no TFD/SMSA/SUS-BH 

(Tratamento Fora do Município),  respeitando-se a PPI/Programação Pactuada Integrada ou 

através de fluxos pré-definidos para garantir programas específicos por linhas de cuidado ou 

atenção integral. 

  

VII - Prazos máximos para autorização da  execução dos procedimentos, a partir da data da 

solicitação: 

 

a) radiodiagnóstico (RX simples, contrastados e mamografias ) e Patologia Clínica: 30 dias; 

 

b) exames de alta complexidade: máximo de 2 dias úteis a partir da data da entrega da documentação; 

 

c) demais procedimentos (endoscopias, ultra-sons, etc.): 90 dias; 

 

d) caso os procedimentos não tenham sido executados nos prazos acima, o usuário  deverá ser 

reavaliado pela unidade solicitante, sendo revista a  necessidade da sua realização. 

  

VIII- Prazos máximos para a execução dos procedimentos após a autorização, pelas Unidades 

Prestadoras de Serviço: 

 

a) usuários residentes em Belo Horizonte ou em outros municípios: 30 dias; 

 

b) a execução dos procedimentos de alta complexidade deverá ser efetuada independente da 

procedência do paciente em no máximo 30 dias, exceto os tratamentos que deverão ser iniciados 

imediatamente após sua autorização; 

 

c) a autorização poderá ser revalidada desde que justificado e analisado o motivo da não realização 
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no prazo. 

     

IX- Recepção da solicitação dos procedimentos pela Unidade Prestadora de Serviço: 

Não deverão ser recebidos para execução pedidos com: 

 

a) rasura na autorização (data, assinatura do autorizador, prazo de validade, e identificação da 

Unidade Prestadora de Serviços); 

 

b) descrição do procedimento solicitado ilegível ou inadequada; 

 

c) CNES/Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde e FPO/Ficha de 

Programação  Orçamentária do SIA/SUS incompatíveis com o contrato da SMSA/SUS-BH com a 

Unidade Prestadora de Serviço. 

  

X- Prazo para entrega dos resultados de exames pela Unidade Prestadora de Serviço ao  usuário e/ou 

Laboratórios Central e/ou Distritais: 

 

a) os resultados/laudos deverão ser entregues ao usuário e/ou aos laboratórios Distritais/Central no 

prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após a coleta ou entrega do material; 

 

b) somente poderão ultrapassar este prazo, procedimentos específicos que demandem técnicas 

diferenciadas, com necessidade de maior tempo de execução. 

  

XI- Apresentação dos resultados de exames aos usuários: 

Os laudos/resultados dos procedimentos deverão ser entregues em papel timbrado do serviço, com 

identificação e assinatura do profissional responsável pelo procedimento e codificados conforme a 

tabela SIA/SUS vigente. Devem conter as informações padronizadas pré-estabelecidas para cada 

procedimento executado e, quando for o caso, a apresentação de imagens e traçados de qualidade 

compatíveis com o laudo. 

  

XII- Apresentação da fatura dos procedimentos executados para processamento, pelas Unidades 

Prestadoras de Serviço à SMSA - SUS/BH: 

 

a) a competência para execução dos procedimentos, corresponde ao período do dia 26 do mês anterior 

ao dia 25 do mês em curso (exemplo: competência julho - 26/06 a 25/07); 

 

b) a consolidação dos procedimentos executados deverá ser apresentada através do BPA (Boletim de 

Pagamento Ambulatorial) ou APAC (Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade), de 

acordo com a codificação da tabela SIA/SUS; 

 

c) as Unidades Prestadoras de Serviço apresentarão os BPA´S e APAC´S ao Controle e 

Avaliação/SMSA, em forma magnética para o processamento, no início do mês subsequente, 

conforme cronograma específico para recepção; 

 

d) caso a Unidade Prestadora de Serviço execute procedimentos encaminhados por  dois ou mais 

Distritos ou Unidades (exemplo: Distritos Sanitários Barreiro e Centro-Sul, TFD, Alta 

Complexidade), deverá sinalizar no BPA as diferentes Unidades, digitando os procedimentos em 

folhas magnéticas distintas que permitam a sua identificação; 

 

e) a cobrança de procedimentos de competências anteriores, devidamente justificada pela Unidade 

Prestadora de Serviço, será excepcional e  deverá ser previamente autorizada pela SMSA/SUS-
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BH. 

  

XIII- Entrega dos comprovantes  dos procedimentos executados pelas Unidades Prestadoras de 

Serviço, à SMSA: 

 

a) os comprovantes dos procedimentos executados (cópia ou 2ªvia) deverão ser entregues, juntamente 

com as solicitações devidamente autorizadas, para revisão nos respectivos Distritos Sanitários, Alta 

Complexidade, CREAB ou Nível Central, na ocasião da apresentação dos BPA´s/APACs, em 

caixas-box  ou envelopes identificados, de acordo com o volume a ser entregue; 

 

b) deverá ser encaminhada folha-espelho nominal dos usuários atendidos, especificando  e 

codificando, conforme a tabela SIA/SUS, os procedimentos executados e a data da sua 

realização.    

  

XIV- Apresentação dos comprovantes de atendimento pelas Unidades Prestadoras de Serviço para 

revisão: 

Os comprovantes (cópia ou 2ª via) deverão ser apresentados em papel timbrado, com  data da coleta 

ou entrega do material, data da realização do procedimento, data  da liberação do resultado/laudo, 

devidamente assinados e com a identificação do profissional que os realizou, e a codificação do 

procedimento executado, nas formas abaixo: 

  

1- Ficha de Atendimento Ambulatorial - descrição, contendo objetivamente: anamnese, exame 

clínico, exames complementares solicitados, evolução e  conduta, além da assinatura do usuário e/ou 

responsável; 

 

2- Exames de Patologia Clínica - resultado; 

 

3- Exames radiológicos, endoscópicos, ultra-sonográficos, anatomia patológica, diagnoses 

especializadas (BERA, audiometria e outros ) - laudos; 

 

4- Pequenas cirurgias - folha de sala de cirurgia; 

 

5- Fisioterapia: planilha com assinatura dos usuários por sessão e com data, conforme orientação 

específica do CREAB; 

 

6- Órteses e Próteses: assinatura do usuário no recibo e outras orientações específicas do CREAB; 

 

7- Alta Complexidade: deverão obedecer as definições específicas de cada área (CAT: exame gravado 

em CD; teste ergométrico: traçado anexo; ecocardiograma: fotos; e outros ). 

 

ANEXO II 

PROTOCOLO OPERACIONAL DA  REVISÃO 

  
I- A revisão deverá ser realizada pela equipe  do Controle e Avaliação, sendo os profissionais técnicos 

designados, pelo Secretário Municipal de Saúde. 

 

II- Deverá haver treinamento específico, sendo a revisão administrativa realizada por profissional de 

nível médio, e a revisão técnica, por profissional de nível superior do quadro efetivo da SMSA/SUS-

BH ou municipalizados. 

 

III- Poderá ser solicitado suporte técnico às equipes especializadas da SMSA/SUS-BH, para as 
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orientações na revisão de procedimentos, quando o revisor técnico não pertencer àquela 

especialidade. 

 

IV- A revisão deverá instrumentalizar e subsidiar as ações, atividades assistenciais e de planejamento, 

através da avaliação dos procedimentos executados e apresentados. Deverão ser observados a 

integralidade, a qualidade, o quantitativo dos atendimentos e a satisfação do usuário. A revisão 

constitui-se em um importante instrumento para acompanhar a relação dos prestadores com os seus 

usuários e com a SMSA/SUS-BH, através de apresentação periódica e/ou excepcional de relatórios 

administrativos e técnicos ao Controle e Avaliação/GECAV e à Gerência de Regulação/ GERG. 

 

V- A revisão técnica e administrativa deverá ser finalizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias 

após a entrega dos comprovantes e da fatura para processamento à SMSA/SUS-BH (BPA e APAC). 

 

VI  - Revisão Administrativa: 

Os documentos apresentados deverão ser verificados quanto a:  

 

a) solicitações ( presença e preenchimento obrigatório e correto):     

 

1. identificação da unidade solicitante, do usuário, do profissional solicitante, da unidade 

autorizadora, do autorizador e do prestador executante; 

 

2. assinaturas do profissional solicitante e do autorizador; 

 

3. datas da solicitação e da autorização; 

 

4. descrição e justificativa  do procedimento solicitado; 

 

5. numeração do prontuário do paciente, do CNS/Cartão Nacional de Saúde, da CMC/Central de 

Marcação de Consultas, da APAC/ Autorização de Procedimento de Alta Complexidade e/ou AIH/ 

Autorização de Internação Hospitalar, quando forem senhas autorizadoras; 

 

6. prazos de validade da autorização; 

 

7. presença de rasuras ou uso de corretivo nas datas e/ou assinaturas. 

  

b) comprovantes (fichas de atendimento ambulatorial/consultas, resultados de exames, laudos, folhas 

de freqüência, folha de sala de cirurgia e outros): 

 

1. identificação da unidade prestadora de serviço em papel timbrado, do usuário e do profissional 

responsável pela execução do procedimento; 

 

2. assinatura do usuário ou do seu responsável, quando necessário, e do profissional executante; 

 

3. data da entrega ou da coleta do material, da realização e da finalização do procedimento,  da 

entrega do resultado e da entrega das  órteses/próteses. 

  

c) cobrança apresentada: 

 

1. quantitativo: verificação quantitativa, especificada por código encontrado à revisão, através do 

mapa de revisão e comparação  com o quantitativo apresentado e validado no sistema BPA e/ou 

APAC/SIA-SUS, através do relatório de síntese; 
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2. competência: apresentação na devida competência (dia 26 do mês anterior ao dia 25 do mês da 

competência). 

  

d) finalização da revisão: 

Consolidação das revisões administrativa e técnica e  elaboração do BDP/ Boletim de Diferença de 

Pagamento, especificando as glosas efetuadas quantitativamente e por  codificação, com as suas 

justificativas. 

  

VII  - Revisão Técnica: 

Os documentos apresentados deverão ser verificados quanto a: 

 

a) solicitações: 

 

1. fluxo do procedimento: encaminhamento eletivo ou atendimento de urgência e justificativa 

clínica da indicação do procedimento; 

 

2. procedimento solicitado: descrição;          

 

3. profissional solicitante: conferir, conforme os protocolos da SMSA/SUS-BH, os 

procedimentos solicitados e a compatibilidade com o  profissional solicitante. 

       

b) comprovantes: 

Serão avaliados os comprovantes do procedimento executado (resultado, laudo, folha de sala de 

cirurgia e outros) conforme a solicitação e a codificação da tabela SIA/SUS vigente, verificando: 

 

1- a compatibilidade entre os procedimentos executados e os métodos diagnósticos, entre os 

atendimentos/consultas  e os medicamentos utilizados, os procedimentos  diagnósticos, 

terapêuticos e/ou cirúrgicos indicados  e efetivamente realizados pelo serviço; 

 

2-  a compatibilidade entre o porte do procedimento e a sua realização  em caráter  ambulatorial; 

 

3-  a ausência de rasuras; 

 

4- a identificação (assinatura, carimbo, registro do conselho) do responsável técnico pelo serviço. 

  

c) finalização da revisão: 

As glosas efetuadas pelos revisores técnicos serão rapassadas, com as devidas justificativas, ao 

revisor  administrativo para elaboração do BDP, que deverá ser assinado por ambos. 

  

VIII - Glosas: 

O não cumprimento das normas estabelecidas para revisão implicará em glosa parcial ou total do 

procedimento. 

  

ANEXO III 

PROTOCOLO OPERACIONAL DO PROCESSAMENTO 

  
I - Apresentação da fatura para processamento: 

 

a) as Unidades Prestadoras de Serviço, seus profissionais, equipamentos e instalações deverão estar 

cadastrados no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, e ser compatível com os 

procedimentos executados; 
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b) cada Unidade Prestadora de Serviço possuirá uma FPO/Ficha de Programação Orçamentária, 

contendo seus tetos (físico e orçamentário) mensais especificados para cada procedimento, 

compatível com a capacidade instalada cadastrada no CNES/Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde e o contrato firmado com a SMSA/SUS-BH; 

 

c) os procedimentos realizados deverão ser apresentados para processamento através do BPA e/ou 

APAC e entregues sob a forma magnética na  Central de Processamento/SMSA, de acordo com 

cronograma específico. 

  

II - Processamento: 
 

a) os disquetes contendo os dados dos procedimentos executados  serão importados e processados 

conforme a FPO da Unidade Prestadora de Serviço; 
 

b) as incompatibilidades detectadas (teto físico orçamentário, atividade profissional, classificação de 

serviços e outros) serão sinalizadas e , de acordo com a crítica efetuada pelo sistema SIA-SUS, os 

procedimentos poderão ser parcial ou totalmente rejeitados; 
 

c) serão descontados no processamento apresentado, os procedimentos glosados pelas revisões 

técnica e administrativa, depois de consolidados pelo BDP. 
 

III - Emissão do Relatório de Síntese: 

Será emitido, ao final do processamento, um Relatório de Síntese, especificando a aprovação e/ou  a 

rejeição dos procedimentos e seus respectivos motivos, de acordo com a cobrança apresentada no 

BPA e/ou APAC. Este relatório deverá ser utilizado pela revisão administrativa no momento da 

elaboração do BDP e será enviado mensalmente às Unidades Prestadoras de Serviço através de e-

mail. 
 

IV - Retenções de impostos: 

Serão retidos, conforme normas da Receita Federal/Ministério da Fazenda e da Secretaria Municipal 

da Fazenda os respectivos valores referentes ao Imposto de Renda e ao ISSQN, no momento do 

crédito bancário. Os comprovantes serão enviados por malote às Unidades Prestadoras de Serviço na 

competência seguinte.  
 

V -  Emissão do Discriminativo de Pagamento de Serviços: 

Será emitido relatório/Discriminativo de Pagamento de Serviços, contendo os valores aprovados, 

rejeitados e/ou descontados, que será enviado mensalmente às Unidades Prestadoras de Serviço, 

através de  e-mail. 
 

VI  - Apresentação de recursos: 

A apresentação de recursos está regulamentada na Portaria SMSA/SUS-BH nº  025/2006, de 

04/07/2006. 

  

VII - Reapresentação de procedimentos: 

A reapresentação de procedimentos, devidamente justificada, deverá ser formalmente solicitada ao 

Controle e Avaliação, e somente será autorizada após análise. 

  

VIII - Guarda dos documentos:   

Conforme a Portaria SMSA/SUS-BH de nº 025, de 04/07/2006, o Parecer do CFM/Conselho Federal 

de Medicina de nº 30/2002 e a Resolução do CFM/Conselho Federal de Medicina de nº 1.639/2002, 

os documentos originais dos atendimentos realizados deverão ficar sob a guarda das Unidades 

Prestadoras de Serviço. 
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ANEXO XVIII DO TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0072/2019 
 

 

Altera o regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial, no âmbito do SUS-BH. 

 

O Secretário Municipal de Saúde no uso de suas atribuições legais e, considerando: 

 

- o inciso XIX do art. 16, os incisos I, X, XIII do art. 18 e o § 4º do art. 33 da Lei Federal nº 8.080, 

de 19 setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências; 

 

- o art. 6º da Lei Federal nº 8.689, de 27 de junho de 1993, que institui no âmbito do Ministério da 

Saúde o Sistema Nacional de Auditoria – SNA; 

 

- O Decreto Federal nº 1651, de 28 de setembro de 1995, que regulamenta o Sistema Nacional de 

Auditoria – SNA no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS; 

 

- O Decreto Municipal nº 10.718, de 05 julho de 2001, que designa a Gerência de Regulação, da 

Secretaria Municipal de Saúde, para compor o Sistema Nacional de Auditoria - SNA, previsto no art. 

16, inciso XIX da Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, no âmbito do Sistema Único de 

Saúde de Belo Horizonte - SUS/BH; 

 

- a Portaria nº 1.467, de 10 de julho de 2006, que institui o Sistema de Auditoria do SUS 

(SISAUD/SUS), via internet, no âmbito do Sistema Nacional de Auditoria – SNA; 

 

- o Decreto Municipal nº 16.684, de 31 de agosto de 2017, que dispõe sobre a estrutura orgânica dos 

órgãos e entidades do Poder Executivo que específica; 

 

- o Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017, que dispõe sobre a organização da 

Secretaria Municipal de Saúde. 

RESOLVE: 

 

Art. 1º - Fica alterado o Regulamento do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde, de Belo Horizonte, na forma dos anexos I e II à presente Portaria. 

 

Art. 2º - Fica revogada a Portaria SMSA/SUS-BH nº 19/2001, de 03 de setembro de 2001, 

surtindo efeitos ainda para os processos de auditoria assistencial que se iniciaram anteriormente à 

data de publicação desta Portaria. 

 

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

ANEXO I 

REGULAMENTO DO SISTEMA MUNICIPAL DE AUDITORIA ASSISTENCIAL 

 

CAPITULO I 

DA NATUREZA, DA JURISDIÇÃO, DA FINALIDADE, DA COMPOSIÇÃO E 

ORGANIZAÇÃO 
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Seção I 

Da natureza 

 

Art. 1º - O Sistema Municipal de Auditoria Assistencial da Secretaria Municipal de Saúde de 

Belo Horizonte – SMSA/BH, previsto na Lei Federal nº 8.689, de 27 de junho de 1993, no Decreto 

Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, no Decreto Municipal nº 10.718, de 5 de julho de 2001, 

no Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017, é organizado na forma deste 

Regulamento. 

 

Parágrafo único. Para efeito deste Regulamento, auditoria assistencial é o conjunto de ações 

que visa ao controle prévio, concomitante e subsequente da legalidade e regularidade dos atos técnico-

operacionais, bem como à análise e à avaliação dos sistemas de saúde e dos procedimentos e 

resultados das ações e dos serviços de saúde realizados no âmbito do SUS no Município de Belo 

Horizonte. 

 

Art. 2º - Para a correta instrução do procedimento de auditoria deverão ser observados, dentre 

outros, os seguintes critérios: 

 

I - observância aos princípios da Administração Pública, em especial aos da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência; 

 

II - supremacia do interesse público, vedada a renúncia total ou parcial de competências da 

auditoria assistencial, salvo com autorização em lei; 

 

III - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé, vedada a promoção pessoal 

de agente ou autoridade; 

 

IV - fundamentação de fato e de direito que embasem as conclusões da auditoria assistencial; 

 

V - observância das formalidades legais que garantam direitos dos interessados e dos 

destinatários do processo; 

 

VI - adoção de mecanismos que garantam o adequado grau de certeza, segurança e respeito 

aos direitos dos cidadãos; 

 

VII - garantia do direito ao contraditório e à ampla defesa, nos termos do art. 5°, inciso LV da 

Constituição Federal de 1988, mediante produção de provas, apresentação de alegações 

escritas e orais reduzidas a termo e interposições de recursos; 

 

VIII - impulsão de ofício do processo, sem prejuízo da atuação do interessado; 

 

IX - adoção do Sistema Nacional de Auditoria do SUS – SISAUD/SUS para planejamento, 

produção e acompanhamento das ações do Sistema Municipal de Auditoria Assistencial de 

Belo Horizonte. 

Seção II 

Da jurisdição 

 

Art. 3 º - A Auditoria Assistencial SUS-BH tem jurisdição, no Município de Belo Horizonte, 

sobre todos os atos, despesas, investimentos e obrigações verificados no âmbito do SUS ou 

alcançados pelos recursos a ele vinculados. 
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Seção III 

Da finalidade 

 

Art. 4º - As finalidades da Auditoria Assistencial SUS-BH são as seguintes: 

 

I – aferir a preservação dos padrões estabelecidos e proceder ao levantamento de dados que 

permitam conhecer a qualidade, a quantidade, os custos e os gastos da atenção à saúde; 

 

II – avaliar os elementos componentes dos processos da instituição, serviço ou sistema 

auditado, objetivando a melhoria dos procedimentos, por meio da detecção de desvios dos 

padrões estabelecidos; 

 

III - avaliar a qualidade, a propriedade e a efetividade dos serviços de saúde prestados à 

população, visando à melhoria progressiva da assistência à saúde; 

 

IV - produzir informações para subsidiar o planejamento das ações que contribuam para o 

aperfeiçoamento do SUS e para a satisfação do usuário. 

 

Art. 5º - A Auditoria Assistencial SUS-BH será realizada sem prejuízo da fiscalização 

exercida pelo Tribunal de Contas da União, pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e 

pelos órgãos de controle interno do Município. 

 

Seção IV 

Da composição e organização 

 

Art. 6º - O Sistema Municipal de Auditoria Assistencial SUS-BH compreende: 

 

I – Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS 

 

II – Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS 

 

III – Gerência de Auditoria – GEAUD-SA, composta de: 

 

a) Gerente de Auditoria 

 

b) Auditores assistenciais 

 

c) Apoio administrativo 

 

Parágrafo único – A equipe de auditores assistenciais da Gerência de Auditoria – GEAUD – 

SA, designada através de ato próprio do Secretário Municipal de Saúde, será composta de servidores 

efetivos de nível superior da área de saúde, com comprovada experiência e conhecimento em saúde 

pública (SUS). 

 

Art. 7º - A Gerência de Auditoria – GEAUD-SA subordina-se à Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade e Saúde – DRMACS conforme o art. 3º, inciso VIII, alínea “b”, item 2, 

do Decreto Municipal nº 16.767, de 09 de novembro de 2017. 
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Seção V 

Da atuação da Auditoria SUS – BH 

 

Art. 8º - No desenvolvimento de suas atividades, o Sistema Municipal de Auditoria 

Assistencial de Belo Horizonte procederá à análise e verificação: 

 

a) do contexto normativo vigente; 

 

b) do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA), do Sistema de Informações 

Hospitalares do SUS (SIH), do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde (CNES) 

e de outros sistemas de informação próprios utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde 

de Belo Horizonte; 

 

c) de contratos e convênios para prestação de serviços; 

 

d) de prontuários de usuários do SUS-BH e demais instrumentos produzidos pelos sistemas 

de informação ambulatorial e hospitalar; 

 

e) de documentos diversos; 

 

f) de demandas encaminhadas. 

 

CAPITULO II 

DAS COMPETÊNCIAS E DAS ATRIBUIÇÕES 

 

Seção I 

Das Competências 

 

Art. 9º - Observadas a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, a Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 

2017, o Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro de 1995, o Decreto Municipal nº 10.718, de 05 

de julho de 2001, o Decreto Municipal nº 16.767 de 09 de novembro de 2017, compete: 

 

I - À Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte: 

 

a) regulamentar as diretrizes e as atividades específicas da Auditoria Assistencial; 

 

b) manter em pleno funcionamento a Gerência de Auditoria – GEAUD -SA, provendo-a dos 

recursos necessários para que possa cumprir a sua missão no Município e sua participação 

no Sistema Nacional de Auditoria do SUS; 

 

c) garantir a autonomia da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA no desempenho de suas 

competências. 

 

II - À Subsecretaria de Atenção à Saúde: 

 

a) receber, avaliar e autorizar o Plano de Ação Anual da Gerência de Auditoria – GEAUD-

SA em conjunto com a Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde - 

DRMACS; 
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b) receber e encaminhar à Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade - em Saúde 

- DRMACS demandas que envolvam atividades de auditoria enviadas por cidadãos, órgãos 

de controle interno e externo e outros; 

 

c) proferir decisão final sobre recurso hierárquico dos processos de auditoria assistencial. 

 

III – À Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS: 

 

a) Receber e encaminhar as demandas que envolvam atividades de auditoria assistencial 

enviadas pela Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS, por cidadãos, órgãos de controle 

interno e externo e outros; 

 

b) Receber e analisar em caráter preliminar recurso hierárquico dos processos de auditoria 

assistencial e encaminhar para a Subsecretaria de Atenção à Saúde – SAS para decisão 

final; 

 

IV – À Gerência de Auditoria – GEAUD-SA: 

 

a) elaborar o Plano de Ação Anual da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA; 

 

b) analisar, instaurar e operacionalizar as atividades da auditoria assistencial a partir das 

demandas programadas e recebidas; 

 

c) sugerir a aplicação de penalidades conforme as auditorias realizadas. 

 

Seção II 

Das atribuições 

 

Art. 10 – Observadas a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte 

e a Lei Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, o Decreto Federal nº 1.651, de 28 de setembro 

de 1995, o Decreto Municipal nº 10.718, de 05 de julho de 2001, o Decreto Municipal nº 16.767, de 

09 de novembro de 2017, a Lei Municipal nº 11.065, de 1º de agosto de 2017, incumbe: 

 

I – Ao (À) Secretário (a) Municipal de Saúde – Gestor do SUS-BH: 

 

a) regulamentar as atividades da Auditoria Assistencial do SUS-BH; 

 

b) encaminhar as demandas endereçadas por cidadãos, entidades de interesse coletivo e outros; 

 

c) autorizar, para publicação em portaria no Diário Oficial do Município – DOM, a designação 

dos servidores aprovados em seleção pública interna para o exercício da função de auditor 

assistencial; 

 

d) autorizar, para publicação em portaria no Diário Oficial do Município – DOM, as decisões 

finais das auditorias, encaminhadas pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde – DRMACS, bem como dos recursos; 

 

e) proferir decisão final sobre recursos dos processos de auditoria assistencial; 
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f) suspender ou reduzir, quando for o caso, o encaminhamento de usuários do SUS-BH ao 

prestador contratado ou conveniado, até a correção de irregularidade apontada em relatório 

pela auditoria assistencial; 

 

g) declarar inidônea pessoa jurídica que tiver praticado ato que enseje punição, comprovado 

em processo regular de auditoria assistencial; 

 

h) rescindir contrato, convênio e outros ajustes, conforme decisão final do processo de 

auditoria assistencial; 

 

i) encaminhar, em caso de irregularidade, relatório de auditoria assistencial ao Ministério 

Público do Estado de Minas Gerais e aos Conselhos Regionais representativos de categorias 

profissionais, se verificado indício de prática de crime e/ou delito ético. 

 

II – Ao (À) Subsecretário (a) de Atenção à Saúde: 

 

a) acompanhar e avaliar periodicamente, através dos Relatórios Quadrimestrais, as atividades 

de auditorias desenvolvidas, em consonância com o Plano de Ação Anual da Gerência de 

Auditoria – GEAUD-SA, Plano Municipal de Saúde e com as diretrizes e princípios do 

Sistema Único de Saúde; 

 

b) suspender, temporariamente o direito de pessoa jurídica de contratar com a Secretaria 

Municipal de Saúde de Belo Horizonte, até a correção de irregularidade apontada em 

relatório pela auditoria assistencial; 

 

c) proferir decisão final sobre recurso hierárquico dos processos de auditoria assistencial. 

 

III – Ao (À) Diretor (a) de Regulação da Média e Alta Complexidade em Saúde: 

 

a) encaminhar demandas recebidas que necessitem da atuação da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA; 

 

b) tomar ciência dos documentos a serem encaminhados ao Secretário Municipal de Saúde 

que interferem, direta ou indiretamente na prestação da assistência; 

 

c) receber e analisar preliminarmente pedido de recurso hierárquico e encaminhá-lo à 

Subsecretaria de Atenção à Saúde; 

 

d) aplicar as penalidades de advertência e multa. 

 

IV – Ao (À) Gerente de Auditoria: 

 

a) cumprir e fazer cumprir no âmbito do SUS-BH, as normas de auditoria assistencial; 

 

b) programar, coordenar e avaliar a realização de atividades da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA, designando auditores para a sua execução; 

 

c) solicitar a designação de servidores, após seleção pública interna, para exercerem as funções 

de auditor assistencial; 
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d) promover a formação e o treinamento especifico de servidores da Gerência de Auditoria - 

GEAUD-SA, em conjunto com os setores formadores de recursos humanos do Município 

ou outras instituições; 

 

e) encaminhar aos canais competentes os Relatórios Quadrimestrais de atividades da Gerência 

de Auditoria - GEAUD-SA; 

 

f) receber denúncias de terceiros, dos meios de comunicação, Ouvidoria - Geral do Município, 

Ministério Público do Estado de Minas Gerais e outros, sobre a assistência prestada pelo 

SUS-BH, comunicando ao denunciante e ao denunciado o resultado final da apuração; 

 

g) proferir decisão sobre relatório final de auditoria assistencial, bem como sugerir e 

fundamentar imposição de penalidade prevista à pessoa jurídica contratada, credenciada ou 

sob convênio, quando for cabível; 

 

h) receber, analisar e sugerir decisão sobre pedido de reconsideração solicitado pelo auditado; 

 

i) encaminhar à Corregedoria Geral do Município relatório de auditoria assistencial, se 

verificado indício de falta disciplinar, por parte de agente público, conforme dispõe 

legislação vigente. 

 

V – Aos Auditores Assistenciais: 

 

a) avaliar a assistência de saúde prestada pelos serviços próprios da SMSA-BH e prestadores 

de serviços de saúde contratados ou conveniados pelo SUS-BH; 

 

b) realizar as atividades de auditoria assistencial; 

 

c) participar de treinamentos e atualizações promovidos pelo Sistema Nacional de Auditoria 

do SUS, pelos setores formadores de recursos humanos do Município e outras instituições; 

 

d) sugerir e fundamentar imposição de penalidade à pessoa jurídica contratada ou conveniada, 

de acordo com os termos do ajuste firmado com o SUS-BH; 

 

e) preencher, com clareza e fidelidade, os documentos próprios de seu trabalho, utilizando o 

Sistema Nacional de Auditoria do SUS - SISAUD/SUS; 

 

f) manter uma postura independente e imparcial junto aos gestores e prestadores de serviços 

de saúde. 

 

§ 1º O Auditor Assistencial deverá se declarar impedido ou suspeito nas situações que possam 

afetar, ou parecer afetar, o desempenho de suas funções com independência e imparcialidade, 

especialmente nas seguintes hipóteses: 

 

I - houver motivo de foro íntimo; 

 

II - for amigo íntimo ou inimigo capital dos membros da entidade auditada; 

 

III - for credor ou devedor da entidade auditada ou dos seus membros; 
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IV - houver recebido, nos últimos 05 (cinco) anos, da entidade auditada, pagamentos 

referentes a prestação de serviços; 

 

V - houver interesse direto ou indireto no resultado da auditoria da entidade auditada; 

 

VI - for cônjuge, parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, 

com algum dos membros da entidade auditada. 

 

§ 2º Aos Auditores Assistenciais é vedado: 

 

I - auditar qualquer procedimento assistencial autorizado por si mesmo; 

 

II - auditar, avaliar ou fiscalizar entidades onde preste serviços sob vínculo empregatício ou 

de subordinação ou na qualidade de autônomo; 

 

III - ser proprietário, dirigente, acionista, sócio quotista ou participante, sob qualquer forma, 

de entidade onde preste serviço ao SUS, em qualquer das esferas de governo; 

 

IV - ter relação de parentesco, na condição de pai, irmão, filho ou cônjuge, com pessoas 

proprietárias de entidades/organização objeto de auditoria. 

 

§ 3º Os auditores assistenciais devem pautar sua conduta, sem prejuízo da observância dos 

demais deveres e proibições legais e regulamentares, pela Lei n° 7.169, de 30 de agosto de 1996 - 

Estatuto dos Servidores de Belo Horizonte e pelo Decreto Municipal nº 14.635, de 10 de novembro 

de 2011 - Código de Ética do Agente Público Municipal e da Alta Administração Municipal. 

 

§ 4º A dispensa do Auditor Assistencial se dará nas seguintes condições: 

 

I - por solicitação do próprio auditor; 

 

II - por mau desempenho comprovado no exercício da função, apurado em processo de 

avaliação de desempenho, assegurada ampla defesa; 

 

III - por falta grave cometida no exercício da função, comprovada mediante processo 

administrativo disciplinar em que seja assegurada ampla defesa. 

 

Art. 11 - Ao Apoio Administrativo da Auditoria Assistencial incumbe responsabilizar-se por 

atividades de suporte administrativo a este setor. 

 

CAPÍTULO III 

DAS ATIVIDADES DE AUDITORIA ASSISTENCIAL 

 

Art. 12 - As atividades de auditoria assistencial do componente municipal do Sistema 

Nacional de Auditoria consistem em: 

 

I - auditoria; 

 

II - visita técnica; 

 

III - parecer técnico; 
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IV - cooperação técnica; 

 

V - nota técnica; 

 

VI - orientação técnica; 

 

VII - reunião; 

 

VIII - relatórios. 

 

Parágrafo único. Para a atividade de auditoria instaura-se processo administrativo próprio. 

 

Art. 13 - As atividades de auditoria serão definidas a partir da análise de demandas recebidas 

pela Gerência de Auditoria - GEAUD-SA. 

 

Art. 14 - Todo e qualquer expediente recebido pela Gerência de Auditoria – GEAUD-SA será 

registrado com hora, dia, mês e ano. 

 

Parágrafo único - O Apoio Administrativo da Gerência de Auditoria – GEAUD-SA deverá 

encaminhar o expediente, no mesmo dia, ao Gerente da Auditoria, para avaliação e distribuição. 

 

CAPÍTULO IV 

DO PROCESSO ADMINISTRATIVO 

 

Art. 15 - Instaura-se processo administrativo para se apurar ação ou omissão de pessoa jurídica 

(por seus representantes), puníveis pela inexecução total ou parcial do contrato, o não-cumprimento 

de cláusulas contratuais, o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, a lentidão do seu 

cumprimento, o desatendimento das determinações regulares das autoridades do SUS, dentre outras 

causas. 

 

Art. 16 - O processo administrativo é de compulsória realização quando há indícios de ilícito 

imputável a pessoa jurídica, independentemente de eventuais incursões nos Códigos Civil e Penal, 

bem como os de Ética Profissional. 

 

Art. 17 – O processo administrativo será sigiloso, exceto para as partes interessadas, de modo 

que não haja prejuízo à apuração dos fatos. O relatório final será público, ressalvadas as hipóteses de 

sigilo previstas na Constituição Federal, garantindo-se ao auditado e às partes interessadas amplo 

acesso aos autos para o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

 

Art. 18 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA comunica ao auditado a instauração de 

processo administrativo e os auditores designados. 

 

Parágrafo único. O auditado tem direito a vista dos autos e/ou cópia de peça concernente ao 

processo, mediante expediente dirigido ao Gerente da Auditoria, por ação própria ou por terceiros, 

mediante instrumento de procuração. 

 

Seção I 

Das fases do processo administrativo 

 

Art. 19 - O processo administrativo da Auditoria Assistencial se compõe das seguintes fases: 
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I - Fase analítica: 

 

II - Fase operativa; 

 

III - Relatório. 

 

Art. 20 - A equipe de Auditoria Assistencial emitirá relatório preliminar. 

 

Parágrafo único. O relatório preliminar será encaminhado ao gerente de Auditoria, que 

designará equipe de auditores assistenciais para sua análise e posterior retorno aos auditores. 

 

Art. 21 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA encaminhará ao auditado, por meio de ofício 

de notificação, o relatório preliminar concedendo-lhe prazo para defesa; 

 

§ 1º O auditado poderá apresentar defesa, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da data de 

recebimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Tal 

prazo é prorrogável, por igual período, uma única vez mediante solicitação fundamentada a 

ser apreciada pelo(a) gerente de Auditoria; 

 

§ 2º Quando houver a defesa do auditado, essa será analisada pelos auditores, que emitirão 

relatório final conclusivo. 

 

Art. 22 - O relatório final será encaminhado ao (à) Gerente de Auditoria para apreciação e 

encaminhamentos. 

 

Parágrafo único - O relatório final será o documento utilizado para dar conhecimento aos 

interessados sobre a conclusão de atividade de auditoria, inclusive em relação às justificativas 

apresentadas. 

 

Art. 23 - O relatório final será encaminhado pela Gerência de Auditoria - GEAUD-SA, após 

publicação no Diário Oficial do Município – DOM, ao auditado para conhecimento e manifestação, 

no prazo de 15 (quinze) dias. 

 

§ 1° - Recebida cópia da decisão de auditoria assistencial, o auditado poderá interpor pedido 

de reconsideração ao (à) Gerente de Auditoria. 

 

§ 2° - Em caso de não interposição de recurso pelo auditado, as medidas corretivas e/ou 

penalidades recomendadas na decisão publicada serão efetivadas pelo responsável pela sua 

aplicação. 

 

§ 3º A Diretoria de Regulação de Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS 

providenciará o encaminhamento da decisão de auditoria para o Secretário Municipal de 

Saúde para apreciação e publicação no Diário Oficial do Município – DOM; 

 

Art. 24 - É de 10 (dez) dias o prazo para que as unidades da SMSA-BH se manifestem nos 

casos de sua competência, a contar do dia em que lhe for aberta vista ao processo. 

 

Parágrafo único. O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, a critério 

do Gerente de Auditoria, por igual período. 
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Art. 25 - Se o vencimento dos prazos ocorrer em dia em que não houver expediente, o prazo 

será prorrogado até o primeiro dia útil imediato. 

 

Seção II 

Dos recursos administrativos 

 

Art. 26 - Os atos resultantes dos processos da auditoria assistencial estarão sujeitos aos 

seguintes recursos: 

 

I - pedido de reconsideração - é o pedido de reexame do ato à própria autoridade que o emitiu; 

 

II - recurso hierárquico - é o pedido de reexame do ato, dirigido à autoridade superior à que 

proferiu o ato; 

 

III - revisão - é o recurso pelo qual o interessado punido pede o reexame da decisão final em 

grau de recurso ou de pedido de reconsideração, nas situações previstas no art. 33 deste 

Regulamento. 

 

Art. 27 - As petições de recursos serão apresentadas à Gerência de Auditoria - GEAUD-SA, 

que anotará o ano, mês, dia e hora de sua entrada à margem da peça vestibular, anexada ao processo 

originário. 

 

Parágrafo único. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá 

expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar conveniente. 

 

Art. 28 - A Gerência de Auditoria - GEAUD-SA decidirá sobre a admissão ou não do recurso. 

Parágrafo único. A petição do recurso poderá ser liminarmente indeferida em despacho 

fundamentando-se nos seguintes fatos: 

 

I - não se encontrar devidamente formalizada; 

 

II - for firmada por parte ilegítima, considerando que são competentes para interpor recursos 

os responsáveis pelos atos impugnados e aqueles alcançados pela decisão; 

 

III - estiver fora do prazo. 

 

Art. 29 - A autoridade competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular 

ou revogar, total ou parcialmente, a decisão recorrida. 

 

Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento da penalidade. 

 

Subseção I 

Da reconsideração 

 

Art. 30 - O pedido de reconsideração será apreciado por quem houver proferido a decisão 

recorrida, tendo efeito suspensivo. 

 

Art. 31 - O prazo para o pedido de reconsideração é de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do recebimento da notificação da decisão, excluindo-se da contagem o dia do começo e 

incluindo-se o do vencimento. A petição deverá conter: 
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I - os fundamentos de fato e de direito; 

 

II - pedido de nova decisão. 

 

Parágrafo único. O pedido será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias contados do seu 

recebimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se justificada a 

impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

Subseção II 

Do recurso hierárquico 

 

Art. 32 - O recurso hierárquico, com efeito suspensivo, será dirigido ao (à) Subsecretário (a) 

de Atenção à Saúde, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da data do recebimento da publicação 

da decisão, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. 

 

Parágrafo único. O recurso será apreciado no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da 

data do seu recebimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se 

justificada a impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

Subseção III 

Da revisão 

 

Art. 33 - O recurso da revisão será apresentado ao (à) Secretário (a) Municipal de Saúde – 

Gestor do SUS-BH, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação da decisão final em grau de 

recurso ou do pedido de reconsideração, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o 

do vencimento. Tal recurso somente será admitido se fundamentado em uma das seguintes hipóteses: 

 

I - erro de cálculos nas contas ou nas multas; 

 

II - insuficiência de documentos em que se tenha fundamentado a decisão recorrida; 

 

III - superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida. 

 

Art. 34 - O recurso de revisão será julgado no prazo de até 15 (quinze) dias, contados a partir 

da data do seu recebimento, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento, podendo este prazo ser prorrogado uma única vez por igual prazo, se justificada a 

impossibilidade de sua conclusão no prazo originário. 

 

CAPÍTULO V 

DAS MEDIDAS CAUTELARES, DAS MEDIDAS CORRETIVAS E DAS PENALIDADES 

 

Art. 35 - Poderá a Gerência de Auditoria - GEAUD-SA propor ao Diretor (a) de Regulação 

da Média e Alta Complexidade em Saúde a aplicação de medidas cautelares, medidas corretivas e 

penalidades aos prestadores de serviços, garantida a ampla defesa e o contraditório. 

 

Art. 36 - As medidas corretivas e/ou penalidades serão aplicadas após transcorridas todas as 

fases do processo administrativo de auditoria assistencial, respeitados os prazos estabelecidos neste 

Regulamento. 
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Parágrafo único. As medidas corretivas e/ou penalidades de que trata este Regulamento 

estarão sob efeito suspensivo até a conclusão de todas as fases do processo administrativo de auditoria 

assistencial. 

 

Seção I 

Das medidas cautelares 

 

Art. 37 - Medidas cautelares são aquelas que visam evitar prejuízos imediatos ou futuros ao 

Sistema Único de Saúde. 

 

Parágrafo único. É considerada medida cautelar no âmbito da auditoria assistencial a 

suspensão temporária do contrato e de encaminhamento de usuários, a ser proposta pela equipe de 

Auditoria para aplicação pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) Diretor(a) da 

Diretoria da Média e Alta Complexidade em Saúde - DRMACS nos casos de infrações de natureza 

grave e de alta relevância cometidas por prestadores de serviços ao SUS-BH. 

 

Seção II 

Das medidas corretivas 

 

Art. 38 - São consideradas medidas corretivas: 

 

I - recomendação; 

 

II - emissão de Ordem de Recebimento – OR; 

 

III - Termo de Ajustamento de Conduta – TAC; 

 

IV – revisão do contrato de prestação de serviços de saúde; 

 

V - ressarcimento ao usuário. 

 

Seção III 

Das penalidades 

 

Art. 39 - São consideradas penalidades: 

 

I - advertência escrita; 

 

II – multa. 

 

§ 1º - O inciso II não se aplica aos serviços próprios, exceto em unidades públicas onde houver 

cobrança de procedimentos por APAC e/ou AIH. 

 

§ 2º - A penalidade prevista no inciso I deste artigo poderá ser aplicada cumulativamente com 

a do inciso II. 

 

§ 3º - As penalidades tratadas neste artigo serão aplicadas sem prejuízo das sanções de 

natureza civil e/ou penal cabíveis. 

 

Art. 40 – O Relatório de Auditoria poderá conter as seguintes proposições: 
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I - recomendação: a ser proposta pela equipe de Auditoria ao auditado quando constatadas 

situações passiveis de adequações e não houver prejuízo direto ao usuário ou ato lesivo ao 

SUS; 

 

II - emissão de Ordem de Recebimento – OR: a ser proposta pela equipe de Auditoria e 

aplicada pela Diretoria de Regulação da Média e Alta Complexidade em Saúde - DRMACS , 

por meio de oficio, quando: 

 

a. for detectado prejuízo pecuniário ao SUS, no caso de procedimentos executados ou 

cobrados indevidamente; 

 

b. for detectado recebimento ou uso indevido de recursos pelos serviços próprios; 

 

III - ressarcimento ao usuário: a ser proposta pela equipe de Auditoria, aprovada pela Gerência 

de Auditoria – GEAUD-SA, confirmada pela Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde - DRMACS , e aplicada pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde, 

quando comprovada a cobrança indevida ao usuário; 

 

IV - advertência escrita: recomendada pela equipe de Auditoria, aplicada pela Diretoria de 

Logística – DLOG, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de Média e Alta 

Complexidade em Saúde – DRMACS, quando constatada falha gerencial; 

 

V - termo de ajustamento de conduta: instrumento de compromisso formalizado entre a 

Gerência de Auditoria – GEAUD-SA e os prestadores de serviços, com a aprovação do(a) 

Secretário(a) Municipal de Saúde e publicado no Diário Oficial do Município, em caso de: 

 

a. cometimento de faltas na execução do contrato de que não resulte dano ao erário e que não 

configure infração legal; 

 

b. descumprimento de normas da Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte relativas 

à gestão do SUS-BH; 

 

VI - multa: recomendada pela equipe de Auditoria, aprovada e encaminhada pela Gerência de 

Auditoria – GEAUD-SA à Diretoria de Logística - DLOG para aplicação às unidades 

prestadoras de serviço ao SUS. 

 

VII - revisão do contrato assistencial: a ser proposta pelo Gerente de Auditoria ao (à) 

Secretário(a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS, nos casos de: 

 

a. atraso injustificado no início da execução do serviço; 

 

b. paralisação do serviço sem justa causa e prévia comunicação; 

 

c. cometimento reiterado de faltas na execução do contrato; 

 

d. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo(a) Secretário(a) Municipal de Saúde. 
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VIII - rescisão do contrato assistencial: a ser proposta pelo (a) Gerente de Auditoria ao (à) 

Secretário (a) Municipal de Saúde, após ciência do(a) diretor(a) da Diretoria de Regulação de 

Média e Alta Complexidade em Saúde – DRMACS, nos casos de: 

 

a. não cumprimento de cláusulas contratuais; 

 

b. razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 

determinadas pelo (a) Secretário (a) Municipal de Saúde. 

 

IX - demais sanções previstas em lei. 

 

§ 1º Os valores auferidos em razão da emissão de OR serão recolhidos ao Fundo Municipal 

de Saúde de Belo Horizonte. 

 

§ 2º A multa deverá corresponder a até 1/60 do valor mensal da produção auferida pelo 

prestador de serviço, na área do cometimento da infração apurada (ambulatorial e ou 

hospitalar). 

 

Art. 41 - Na aplicação da penalidade, serão consideradas a natureza e a gravidade da infração 

cometida, os danos que dela provierem para o SUS e/ou para os usuários, as circunstâncias agravantes 

ou atenuantes, cuja gradação está disposta no artigo 44 deste Regulamento. 

 

§ 1º - As infrações serão classificadas como leves, moderadas e graves. 

 

§ 2º - O cometimento reiterado de faltas elevará o nível de gravidade, devendo ser observada 

a proporcionalidade entre a falta cometida e a pena a ser aplicada. 

 

Art. 42 - Para efeitos de aplicação deste regulamento, considerar-se-á circunstância atenuante: 

 

I - não haver registro de punição anterior e não haver o concurso de agravantes; 

 

II - procurar o infrator, por espontânea vontade, reparar ou minorar as consequências do ato 

lesivo que lhe tiver sido imputado; 

 

III - não ter a prática infracional importado em risco ou em consequência danosa à saúde do 

usuário. 

 

Art. 43 - Para efeitos de aplicação deste regulamento, considerar-se-á circunstância agravante: 

 

I - ser reincidente o infrator; 

 

II - ter o infrator cometido a infração para obter vantagem pecuniária; 

 

III - deixar o infrator, tendo conhecimento do ato lesivo, de tomar as providências para evitar 

ou atenuar suas consequências; 

 

IV - ter a infração consequências calamitosas para a saúde pública. 

 

§ 1º - Considera-se reincidência a ocorrência reiterada de infração de mesma natureza, após 

esgotadas todas as etapas recursais, o que torna o infrator passível de enquadramento na 

penalidade mais grave e/ou ampliação da penalidade. 
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§ 2º - Nos casos de multa, em que já houver o auditado atingido a multa de gradação máxima, 

esta poderá ser aplicada novamente quando da reincidência, sem prejuízo das demais 

penalidades previstas neste Regulamento. 

 

§ 3º - Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, a aplicação da penalidade 

será considerada em razão das que sejam preponderantes. 

 

Subseção I 

Das infrações e penalidades 

 

Art. 44 - As infrações serão consideradas, de acordo com a sua gravidade, como: 

 

I - infração de natureza leve. Tal infração fica sujeita a advertência escrita ou termo de 

ajustamento de conduta. 

 

II - infração de natureza moderada. Tal infração fica sujeita a multa de 1/60 do valor mensal 

da produção auferida pelo prestador de serviço, na área do cometimento da infração apurada 

(ambulatorial e/ou hospitalar) e/ou suspensão de encaminhamento de usuários. 

 

III - infração de natureza grave. Tal infração fica sujeita a multa de até 3/60 do valor mensal 

da produção auferida pelo prestador de serviço, na área de cometimento da infração apurada 

(ambulatorial e ou hospitalar) e/ou rescisão de contrato dependendo da gravidade da situação. 

 

Parágrafo único. A caracterização das infrações está definida no Anexo II deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 45 - A Gerência de Auditoria – GEAUD-SA deverá manter sob guarda permanente os 

documentos relativos às atividades de auditoria realizadas. 

 

Art. 46 - Os prestadores de serviços deverão manter arquivo da documentação comprobatória 

da assistência por no mínimo 20 (vinte) anos, conforme legislação, sendo admitida a microfilmagem 

ou digitalização. 

 

Art. 47 - Os casos omissos e as dúvidas surgidas na aplicação deste Regulamento serão 

dirimidos pela Gerência de Auditoria – GEAUD-SA. 

 

Art. 48 - Compõe este Regulamento o Anexo II – “DA GRADAÇÃO DAS INFRAÇÕES”. 

 

ANEXO II  

DA PORTARIA SMSA/SUS-BH N° 0072/2019 DE 02 DE ABRIL DE 2019 

DAS INFRAÇÕES 

 

1) INFRAÇÕES DE NATUREZA LEVE 

 

Tais infrações estão descritas de forma genérica e exemplificativa a seguir. 

 

a) Prontuários em desacordo com a legislação vigente; 

 

b) Inexistência de comissões obrigatórias segundo a legislação vigente; 
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c) Irregularidade de funcionamento das comissões; 

 

d) Ausência ou não atualização de protocolos assistenciais; 

 

e) Não utilização de metas e indicadores de acesso e de qualidade para todas as atividades de saúde; 

 

f) Área física ou instalações inadequadas; 

 

g) Não cumprimento de prazo regulamentar; 

 

h) Ausência de normas e rotinas institucionalizadas para todos os serviços prestados; 

 

i) Preenchimento inadequado de dados (CID – AIH) no SIA/SUS – SIH/SUS; 

 

j) Não informação de alterações de razão social, controle acionário, mudança de diretoria, estatuto ou 

endereço e/ou não atualização do SUCAF e do CNES. 

Considerar-se-á infração de natureza leve aquela infração de natureza moderada em que o autor da 

irregularidade tiver sido beneficiado com uma circunstância atenuante. 

 

 

2) INFRAÇÕES DE NATUREZA MODERADA 

 

Tais infrações estão descritas de forma genérica e exemplificativa a seguir. 

 

a) Infração às normas do SUS; 

 

b) Recusa em fornecer documentos, informações ou esclarecimentos quando requisitados pela equipe 

de auditoria; 

 

c) Cobrança de qualquer natureza ao usuário do SUS; 

 

d) Não prestar um atendimento humanizado, em ambiente acolhedor e acessível a todas as pessoas; 

 

e) Não disponibilização de atendimentos e/ou procedimentos necessários de qualquer natureza aos 

usuários sem justificativa; 

 

f) Falta de assinatura do paciente/responsável ou assinatura antecipada em documento que comprova 

a realização de procedimento, nos casos em que esta conduta é exigida. 

 

Considerar-se-á infração de natureza moderada aquela infração de natureza leve em que o autor da 

irregularidade tiver apresentado uma circunstância agravante. 

 

 

3) INFRAÇÕES DE NATUREZA GRAVE 

 

a) quando existir circunstância agravante em situação em que o autor tiver recebido infração 

moderada ou duas ou mais agravantes em infração de natureza leve; 

 

b) quando o autor da irregularidade cometer reincidência; 

 

c) quando a irregularidade tiver consequências danosas à saúde pública. 



 

 

 


